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Herr Grosshandlaren Sörensen höll härefter ett föredrag

GIn

Våra .skogars framtid.
Då jag här går att uttala lnig om våra skogar, i synnerhet om dessa skogars framtid, är jag fullt medveten deron1 att jag kommer att behandla ett ärnne~
hvarom skilda meningar äro rådande, och jag är också derför beredd på att
i detta fall en opposition skall göra sig gällande.

Det kan dock icke skada,

ty just genom \ diskussion kan man komma till det resultat man önskar.
alla fall omfattar det ämne, som i dag förekommer på

I

föredragningslistan~

må hända en af de vigtigaste, för att icke säga den vigtigaste af våra näringar.

Åtminstone, on1 man kastar en blick in uti fralnti~en, är det en af

. våra sjelfständigaste näringar.'
Jag sade, att det råder olika meningar om denna näring. Det är dock
i en punkt man är enig, nämligen uti önskan att det skall finnas mycket
skog' under alla tider.

Detta ,är dock icke så underligt, ty vi

önskan för att vara rika än för att vara fattiga.

hafv~

alla större

Om ändamålet med skogen

och om det gagn och den nyt.ta, som derur skall dragas, äro tankarne deremot synnerligen skiljaktiga.

Jag skall be att få nän1na några grupper af

dessa olika tänkande.
Det finnes en grupp, och denna innesluter, enligt mitt förmenande, i
allmänhet ~etenskapsmän, hvilken jag skulle vilja kalla den klimatiska.
säga: »skogen är nödvändig, om vi skola kunna existera, hvilket vi icke

De

kunna~

om vi minska skogen, ty derigenom minska vi också regnmassor och fuktighet».

Detta kan jag icke vara med om,

åtn~insto'ne

länderna kan detta möjligen vara förhållandet.

icke för Sverige. I södra

Jag har deremot tänkt mig,

att vi skulle kunna reda oss med en mindre grad af fuktighet, om vi för
äfrigt hafva något att reda oss med.
En annan grupp äro idealisterna. Desse säga: »vi älska. skogen, emedan den tillhört våra förfäder».

Jag råkade en gång en person, som egde

mycken skog, och det bIef fråga om att jag skulle köpa skog af honom.
»Jag säljer icke skogen», sade han. »Hvarför icke?» frågade jag. »Jo», svarade han; »emedan den tillhört min fader och före honom hans fäder.» Jag
försökte då påvisa, att äfven hans åkrar tillhört hans .fader och att de skördas,
men det hjelpte icke.

Slutligen sade han: »det är någonting annat med

-

,_"

\

~

-
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skogen, det är en helgedom, och då jag går ut i den, störes ~ jag hellre af
hackspettens läte än af

ti~meryxan».

i

TredJ·e gruppen skulle jag vilja kalla J·o~rnalist(!rnas. Dit ·hänför. jag
visserltgen i första rummet en stor del af våra tidningsmän, men äfven många
andra.

Deras uppfattning i

f~revarande'

afseende '. kan jag ännu mindre be·

gripa, och ledas osökt mina ta-nkar på den Inan, som ville gifta bort sin
dotter, men likväl behålla' ,henne qvar hos sig.
nlycket nöjda med att landets

expo~t

De'sse, journalisterna, äro

visar höga siffror, och dock veta de,

att hälften af denna export utgöres af trävaror.

Är det deremot fråga om

andra saker, som röra sågverksegarne och den öfriga skogshandteringen,
får man ofta från det hållet ganska skarpa snärtar, hvilka, efter min uppfattning, icke äro förtjent.a.

~ag

vill dermed icke taga alla sågverksegare i för-

svar, ty det är många" af dem, som gjort mera ondt än godt.
Det finnes slutligen . en r/J'ercle grupp, hvilken jag sjelf tillhör, och det är

realisterna eller lnaterialisterna. Vi se i skogen en Guds välsignelse, lika
väl som uti hvarje annan jordens gröda, hvilken har sin vår och sin höst" sin
sådd och sin skörd. Jag medgifver gerna, att med vår sådd har det varit illa
bevändt, men det är väl till följd af den omständighet, att vi under loppet af
de senaste 30 el 40 år SOln utgör den egentliga perioden för skogshandtering
i stort, lefvat på. ett arf af våra förfäder.
Sedan jag nu nämnt de olika uppfattningar, som, i afseende å våra skogsförhållanden, göra sig gällande, kan jag öfvergå till behandlingen af· sjelfva
ämnet.

Innan jag detta gör, ber jag att

få~nämna, att

jag måste behandla icke

allenast Sverige's utan äfven på salnma gång Norges, d. v. s. hela den skandinaviska halföns skogar.

Geologiska, geografiska och merkantila förhållan-

den förena nämligen de svenska och norska skogarne, så att jag icke kan
föreställa mig annat än att Skaparen i detta som i andra afseenden tänkt
sig att dessa länder skulle. vara' ett.
Jag öfvergår nu till sjelfva ämnet, sådant jag tänkt mig det. -

Jag vill

då nämna, att historien om vår trävaruexport går tillbaka till uråldriga tider,
och jag är också i tillfälle att komma med uppgifter från
sekler.

lä~gesedan

förflutna

Den första perioden räknar jag ända till, hvad jag skulle vilja kalla,

handelsutbytets storhetstid, eller ångans-elektricitetens tidehvarf, hvilken kan
räknas från 1850, då dessa naturkrafter började utveckla sig på det praktiska
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området; elert andra tidsperioden räknar jag från detta år till dato; och den

treqje, den tid som ligger framfi?r oss'. "Hvad jag nämner om den första delen
sker med mycken reservation, ty då jag exempelvis säger, att en isländsk höfding, Ingemund Thorstenson, år 890 skulle hafva utverkat sig tillstånd af Harald
Haarfager att från Norge hemta en last trävaror, så kan jag ju icke med någon
visshet konstatera detta.

Jag har henltat detta ur Vatus dolasagan.

Den

första kända trävaruexport från Skandinavien till England egde rum 1253,
då det heter, att Henrik III - till en

~eparation

af Winchesters slott - före-

skref, att. norska panelbräder dertill skulle användas.
författare, \\T. P. Hudson Turner.

Detta enligt en engelsk

Då man i England vände sina ögon till

Skandinavien för sina. trävarubebof, skedde detta först till Norge, sannolikt
emedan detta land låg närmast England; samInalunda var ock förhållandet
inom de Hanseatiska staterna; på 1300-talet påstår nyss nälnnde författare,
att en omfattande träexport skall hafva. egt rum från Norge till England.
Detta lemnar jag' dock derhän. Här kan emellertid icke vara fråga om sågade
trävaror., emedan sågen i Skandinavien först infördes på 1400-talet af några
munkar, som från Böhmen kommo till Vadstena kloster.

Inoln parentes

vill jag säga, att det förefaller ganska besynnerligt, att våra förfäder, hvilka
nled skicklighet begagnade både yxan, huggjernet och hyfveln, icke kände till
sågen.

Denna yrkesskicklighet har man iakttagit på de under senare. tider

funna vikingaskeppen genom det utmärkta sätt, hvarpå de blifvit byggda. Bland
de ifrigaste afnämarne af våra trävaror voro engelsmännen, men kanske ännu
mera .holländarne och hanseaterne.

Holländarne synas hafva varit särdeles

måna om handelsförbindelserna med Skandi!1avien,. der de utverkade åt sig
än det ena och än det andra privilegiet, hvaraf ett halldelsfördrag, afslutadf
den 24 augusti 1443, väckte en sådan glädje, att man beslöt att uti Amsterdam bygga en kyrka till 8:t Olafs ära.

Vidare ber jag att få OmnälTIna dels

såsom ett kuriosum och dels' såsom ett ytterligare bevis på holländarnes
stora intresse för norska· förhållanden, att namnen ,på tvänne norska prester,
Michel op Hevne (1590) och Christian, op Hevne (1620), (såsom trävaruexportörer) funnos utsatta på holländska kartor; hvaraf det således· också vill synas
som om presterna i Norge spelat en' stor roI i den tidens trävaruaffärer !
Trävaruexporten från Sverige till· utlandet säges hafva börjat under
Gustaf Vasas tid~ År 1560 uppgifves .denna export hafva uppgått.ti1l420,OOO
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stycken sparrar, läkter och bräder samt 19,000 tolfter plankor.

Hufvudsakliga

exporten skedde från Ves~ergötland, i synnerhet från Lödöse.

Sveriges trä-

varuhandel med England daterar sig hufvudsakligen från Karl XI:s tid. Handeln mellan Skandinavien och England tog en·· synnerlig fart och efter nåvigationsaktens införande steg trävaruhandeln så, att exporten från Norge år
1664 utgjorde 240,000 com. läster.

Efter år 1666, då en stor eldsvåda för-

störde en ganska vidsträckt del af London, stego prisen ännu mera och flere
IVIan kan också se,

skandinaviska förmögenheter datera sig från den tiden.

att under dessa år hade man huggit särdeles mycket i Norges skogar, ty på
1400-talet gingo barrskogarne ända ned till kusterna; men deremot år 1661
påstås det, att kustskogen var nära nog sluthuggen.
Jag ber att få nämna en sak, som synes mig hafva en ganska stor betydelse med tanken på skogens bestånd och

åt~rväxt.

Staden Dramn1en är

den, af alla' de skandinaviska städerna, som sedan uråldrig tid mest besökts
af skogsköpande personer, och en särdeles stor export har äfven derifrån egt
rum.

Ett glädjande och trösterikt faktum är det elnellertid, att i denna stund,

oaktadt nyss anförda förhållanden, finnes det bästa skogsbestånd utefter
Dramlnen-elfven.

Dessa skogar hafva stannat i händerna på bönderna, oeh

jag anser för' min del' att bonden helst bör ega skogen.

Det sämsta är om

den öfvergår till aktiebolag, ty som oftast intresserar en aktieegare uti ett
sågverksbolag sig föga för skogens bestånd och återväxt.
På tal om skogsbestånd ber jag att få nämna att mellan Elben och
Rhen lärer den bästa skogen hafva blifvit borttagen redan under det 16:e
århundradet, men på de brittiska öarne var skogen någorlunda god ännu
under samma tidsperiod.
än på 1700-talet.

Exporten från. Norrland lär icke hafva börjat förr

Följande uppgifter har jag till en del hemtat ur »Svensk '

Trävarutidning>~, och jag förmodar dern vara tillförlitliga.

År 1770 t. ex.

»)

förbjöds all utförsel af bjelkar, gröfre än 8 till 12 tum

lnidt uppå, huggna läkter, mastträd, gröfre än 14 palmar, m. m.

Af de sta-

. tistiska uppgifter, man eger om trävaruhandeln under 1700-talet, anföra vi
följande, för att visa denna näringsgrens utveckling.

Under åren 1740-1749

utfördes i medeltal 111,000 tolfter bräder, under åren 1790-1799 169,000.
Medan trävaruexportens värde 1739 uppgick till 239,000 riksdaler,
värde 1800 stigit till 1,673,948 riksdaler.

had~

dess

Siffrorna äro obetydliga, de blifva

· !.
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ännu obetydligare, om man salnmanställer deln med värdet af rikets hela
export.

År 1739 utgjorde trävaruutförseln 5 ~6, år 1800 7 ~~ af hela exporten».

Tullförhållandena så väl

i

Sverige som i utlandet, i synnerhet i 8tor-

Brittanien, samt hvarjehanda trånga åsigter onl handel och näringar, lade ett
stort tvång på affärerna i allnlänhet, ännu långt in uti. vårt århundrade. Hvad
trävaror och sjöfart specielt angår skall jag be att få citera följande ur en
uppsats, som förliden höst förekommit i den af mig nyss nänlnda Svensk
varutidning.

Trä~

Det heter der: »Vill man lära känna hvad vederbörande tänkte

om handelsfrihet i allmänhet och särskildt onl trävaruhandeln, skall man läsa
komnlerskollegii utlåtande den 12 maj 1817 med anledning af åtskilliga petitioner till Kongl. Maj :t· om förändringar i tullagstiftningen i och för underlätt~ndet

af trävaruexporten.

Deri får man först och främst veta, att deputerade för grosshandelssocieteten och skeppsrederierna i hufvudstaden ansågo det betänkligt att uppmuntra trävaruexporten,. eftersom skogstillgångarne redan på flere orter voro
i hög grad medtagna.

För öfrigt borde den egna fraktfarten på allt sätt

Olll-

huldas, ty den inbragte landet åtminstone en fördubblad behållning af varuinköpet.
Samma mening hade uttalats i skrifvelser till komn1erskollegium af borgerskapet i flere städer, exempelvis Gefle, Söderhamn och Hudiksvall.

Der-

emot ansågo Göteborgs köpmän såsom ett önskningsmål, att svenska skogseffekter finge utföras med engelska fartyg, men endast till England.

Kongl.

Maj:ts befallningshafvande i de län, hvilka exp'orterade trä, framhöllo åter vidt
och bredt betydelsen af den fruktade skogsbristen och af de ekonomiska
faror, som en ökad exportfrihet skulle medföra.
Häri instänlde kommerskollegium och påpekade, att icke ens skogsegarne ansåge det skola medföra någon synnerlig fördel, om .engelska fartyg
finge på· samlna vilkor som svenska utföra trävaror. Men äfven om så vore
fallet, så kunde det icke vara förenligt med bergverkens, skeppsbyggeriernas
och åtskilliga andra -näringars bestånd att än vidare uppmuntra »senare tiders
mindre försigtigt beräknade och hastigt ökade trävaruexport».

På grund af

dessa och andra skäl ansåg kollegiuln, att en förändring, hvarigenom den
stadgade skilnaden i tullafgifter för träv~ror, son1 utfordes med inhemska fartyg och med utländska, upphörde, skulle leda ej blott till obotlig misshushåll-

·JL....-
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till förderf för gagneliga närin-

gar, i. synnerhet till förstöring af den aktiva handel och den sjelfständiga
nationalsjöfart, som varit ett fören1ål för framfarne konungars omsorg.
Detta tyckes emellertid hafva mött opposition.

Till och med presidenten

i kOlnmerskollegium, A. N. Edelcrantz, framhöll det olämpliga härutinnan, och ,
slutet blef, att Kong!. Maj:t år 1818 lneddelade tillåtelse för utländska fartyg
att emot helfri tull utföra bjelkar och bräder.
Full likställighet i afseende å afgifter för inhemska och utländska fartyg
åvägabragtes. emellertid först under senare delen af 1820-talet genom handelstraktater.

Den första dylika traktaten afslöts med England den 6 april 1826

()ch efterföljdes snart af andra.
Ännu qvarstodo dock utförseltullarne å trävaror af skilda slag.

De

nedsattes dock efter hand, men först 1857 afskaffades de till större delen eller
för alla trävaror utonl ,för

o~rbe~.adt,

sågadt eller tillhugget virke af alm, ask,

bok, ek, björk m. fl. dylika trädslag, för furu- och grantimmer af mindre än 10
tums diameter i lilländan samt för n1aster, spiror, läckter, sparrar m. m. dyl.
af furu och gran af mindre tjocklek än 8 tum midt på.

F~örst

1863 afskaffa-

des all utförseltull å trävaror.
Det var elnel1ertid icke blott den svenska handelslagstiftningens prohibitiva karakter, som lade hinder .i vägen för trävaruhandelns uppblomstring
under förra hälften af detta århundrade.

I början af detta sekel lade den

förnämsta köparen af svenska skogsprodukter, England, höga införseltullar på
trävaror, och verkan deraf blef så lnycket mera förderfbringande, som dessa
.afgifter icke drabbade virke, som infördes till England från dess besittningar

i Amerika.

Början med dessa afgifter å europeiskt virke gjordes 1809. Föl-

jande år fördubblades de och 1813 stegrades de ytterligare, så att de komma
att utgöra icke mindre än 3

pu~d

5 shillings för läst.

Närlnaste följden af den höga afgiften blef en stockning i den engelska
Östersjöhandeln.

Tontalet på de engelska skepp, som kOlnmo från Östersjö-

halnnar till England minskades från 428,000 år 1809 till 242,000 år 1814.
Den engelska exporten till Sverige sjönk under de 5 åre!1 1814-1819 från
512,000 till 47,000 pund.
Det var tydligt, att något lifligare handelsutbyte icke kunde ega rum

.

.

lnellan England och Sverige, så länge införsel af svenskt virke i England för-

....
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hindrades genom höga tullar. -I följd häraf skedde också 1821 en nedsättning af införseltullarne till 2 pund 15 shillings, hvarjemte det amerikanska
virket 'belades med en tull af 10 shillings.

Skilnaden var dock fortfarande

fö~

stOf, för att import af europeiskt virke skulle löna sig, och det berättas till
och med, att europeiskt virke först fraktats öfver Atlanten saInt sedan från
Amerikasändts såsom amerikanskt virke till England.

År 18,42 skedde en

ny nedsättning i de, engelska tullarne, nän11igen till 32 shillings för bräder Gell
25 shillings för timmer från- europeiska hamnar samt till 2 shillings för arne..
rikanskt virke, allt per läst. .Gång efter annan nedsattes afgifterna ytterligare~
men först 1866 afskaffades 'trätullarne helt och hållet i England.
Redan året förut eller 1865 hade svenska regeringen genom den då afslutade handelstraktaten med, Frankrike lyckats befria den svenska trävaruexporten från alla tullafgifter i franska hamnar.
Det har varit nödvändigt att

redC?gö~~

för alla dessa förändringar i så

väl den inhemska som den utländska näringslagstiftningen, för att för våra
läsare' klargöra en af de vigtigaste orsakerna till trävarurörelsens hastiga
uppblomstring under de sista decennierna».
Jag vill nu öfvergå till den period jag kallar »handelsutbytets storhetstid». Jag tror

visserlig~n,

i likhet med hvad här blifvit anfördt, att 'det

v~r

tullar och ofördragsamhet i näringarne, som lade band på deras utveckling,
men jag

betvifl~r

likväl riktigheten af hvad som här blifvit sagdt, att det var

dessa förhållanden, som verkade ensalnt.
ett

til~f4lligt

Jag tror nämligen icke, att det var

sammanträffande af omständigheter, detta att frihandeln utveck-

lade sig samtid~q_t med ångan och elektricitete~. Jag anser för min del att
frihandeln följde ångan i kölvattnet, och den nya »schwung», som ångan
gaf, blåste helt säkert bort många hinder.

Menniskorna kunna, icke, efter

lnitt formenande, ~e sakerna c:fter de stora upptäckterna på samma sätt som
de gjorde före dessa.
Hvad som skett med afseende å trävarurörelsen under denna storhetstid
och den kolossala träexport, som sedermera egt rum, tror jag emellertid icke
kan anses innebära någonting så särskildt märkvi:f~digt för denna handtering,
då jag jemför denna lTIed hvad sonl inom andra näringar varit förhållandet
under samma period.

Den, svenska trävaruexportens värde uppgick:

Våra skogars framtid.

år 1849 till
»

1859

»

»

1864

»..

»

1869 )

»

1879 »

:'........
-...............
... .. .. .

..

9

4,118,826 kronor.

8,542,404

»

33,204,574

..

52,572,866
-.......................

;) 1884 »

75,238,407

»

103,452,175

Jag tror till och llled,' att uppgiften för 1884 är för lågt tilltagen, ty
detta är nu exporten -till utlandet; men om man då derjemte tänker sig, hvilken hastig utveckling Sverige undergått under denna tid, och hvilka kolossala
behof af trävaror, som äfven inoln landet. gjort sig gällande; saInt till allt
detta lägger tillkomsten af träkolen från sågverken, så kan jag uppskatta behållningen af skogen till vida äfver i03 millioner år 1884.

Om jag nu skulle kasta en återblick -på åren 1850-1886, synes det mig,
att då man -

som här anfört blifvit -

strax före början af denna period

jemrade och beklagade sig öfver snart inträffande skogsbrist, detta tal vore
fullkomligen obefogadt, ty. vid nämnda period var det visst icke skogsbris t,
som var rådande, utan snarare var det den allt r/ör lnyckna skogen,

SOlU

utgjorde sakens skuggsida: skogar såldes vid den tiden nästan för intet, hvilket ej var att förvånas öfver, alldenstund skogen då stod der till intet gagn
för dess _egare man upp skogen -

ja, stod honom bara i vägen.

På många ställen brände

och jag kan här säga, att jag sjelf köpt några egendomar

i södra Sverige i början på sjuttiotalet, och nästan på dem alla fanns en 30

a

40-årig skog liggande uti så kallade »fällor», som endast väntade på att
komma till användning, hvarmed efter den tidens begrepp menades att bränna
upp den fälda skogen för att få ett· par rågskördar och sedern1era bete.

I

början af denna period kunde man köpa skog för snart sagdt hvad pris som
helst, och stora förmögenheter hafva ofta haft sin grund i det -billiga inköpspriset på skog; ty man betalar icke llled 4 för hvad Inan kan erhålla för 2.
Andra förhållanden voro dock rådande då än nu i afseende på tillgodogörandet af skogen och det värde den representerade; ty vid den tiden var det så,
att sedan man i skogen hade tagit endast sjelfva rotstocken och derefter sågat
kärnan deraf till plankor och hvad som kunde användas till »battens», fick
det öfriga ligga att ruttna på platsen eller brändes sedan upp invid sågverken.
Jag kan icke underlåta att der vid lag omtala en sak, som helt säkert skall
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intressera en stor del af herrarne.

Uppe vid -Hudiksvall ligger näiniigen ett

sågverk som heter Forssa, hvilket ursprungligen egdes af ett engelskt bolag,
som hade sitt säte i London, dit också räkenskaperna, i och för granskning,
från sågen

öfv~rsä~des.

Dessa utvisade då, att för »förbränning af atfall»

hade åtgått en summa af 500 pund sterl. årligen.

Bolaget förskräcktes här-

öfver och skref till sågverkets föreståndare att förbränningen skulle upphöra.
Man började då stapla upp affallet, men efter cirka 3 månaders sågning såg
disponenten sig tvungen skrifva till principalerna i London, att han hade
slagit igen Forssa såg, emedan affallet rent af växte dem öfver hufvudet.
Man fick då börja bränna igen.

På den tiden nyttjades icke annat än

fullgodt virke (de större dimensionerna), allt annat brändes upp.
icke heller då någon afnämare till kolen.

Der fanns

Atfallet bara brändes hela året,

. och' då kan man begripa, att det icke kunde betalas så mycket för skogen,
fastän. priserna nog ändå voro oskäligt låga.

Detta har så småningom för-

bättrat sig här hemma, till följd deraf att vi i utlandet kunnat finna afnämare
till nästan alla möjliga dimensioner.

En fördel är det också onl t. ex. ett

jernverk ligger i närheten af en såg, då sågspånet kan användas i vällugnarne,
ty under sådana förhållanden tillgodogör man sig hvarenda bit af stocken.
Beträffande Skandinaviens export af trävaror så afsåg denna förut hufvudsakligen länderna kring Nordsjön äfvensom Spanien.

Nu deremot kan man

säga, att våra trävaror utföras till nästan alla delar afJ'orden såsom södra
Amerika, norra Afrika, Egypten och Goda Hoppsudden, på hvilket sistnämnda
ställe de hafva en ganska god marknad.

Australien är dock det land, sonl

mest af alla väckt vår uppmärksamhet.

Jag har någon kännedoln om för-

hållandena derstädes, emedan jag sjelf skickat dit en ung lnan, som gjort
stora affärer.

Det intryck jag fått af -detta land är, att komnlande generatio-

ner skola' sälja vida mera trävaror till Australien än till England, förutsatt
att kontinenten utvecklar sig så som den nu ser ut att göra.

Det kan före-

falla herrarne märkvärdigt, att vi med fördel kunna exportera våra trävaror
till Australien, då jag upplyser derom, att Nya Zeeland eger rätt stora furuskogar (den s. k. })Kauri-pine»), och detta förvånar än mera våra konkurrenter ---:- sågverksegarne på Nya Zeeland.

En af dessa konkurrenter vände

sig också till min agent i Australien nled den frågan:

Huru är det möjligt,

att ni kan konkurrera .med oss? Han förklarade då, att ehuru vi togo våra

!/,
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trävaror '20, 30 mil upp i la~ldet så blir ändå konkurrensen möjlig, enar sågverksegarne på Nya Zeeland icke hafva den bundsförvandt vid forslingen
af trävarorna, som vi hafva uti snön och isen samt våra elfvar och bäckar,
något som betydligt

under~ättar

transporten.

Beträffande vidare vår export

så har jag i dessa dagar afsändt en last, som blifvit såld till Bombay; äfven
till persiska golfen har jag befraktat fartyg med trävaror. '- Det skulle alltså
häraf synas som om äfven Asien icke vore så rikt utrustadt med skog. Med
ett ord, jag anser, att afsättningen af våra skogsprodukter hafva en utmärkt
framtid för sig, och våra trävaror hoppas jag kOllIna att alltid få en stor
marknad utomlands.
Att prisstegringen blifvit större på skogen, än den blifvit det på skogsprodukter, är ett förhållande, SOln kan förklaras deraf att man till en början
fick skogen nästan till skänks.

Att priset å skogsprodukterna icke stigit så

särdeles mycket i utlandet, derför tror jag vi hafva oss sjelfve att skylla;
ty, vi hafva forcerat vår export och skeppat

ut för nlycket.

Dessutoln är det

icke endast vårt land, som' har haft en mängd disponibel skog att afyttra,
ty äfven Amerika har i detta afseende varit, en stor konkurrent.

Skogarne i

förenta staterna hålla dock numera på dels att minskas och dels att finna af~
näInare inoul sjelfva landet; från Canada borde vi numer nästan ingen konkurrens hafva, derest tullförhållandena reglerades mellan detta land och Förenta Staterna; ty då skulle helt säkert Förenta Staterna köpa en stor del af
Canadas träexport.

Finlands stora träexport har kanske äfven bidragit till

att hålla försäljningspriserna jemförelsevis låga under den här åberopade
perioden.
Jag slutar denna del af 111itt föredrag med det påståendet, att det
helt säkert framgent skall uppstå nya marknader och en lysande framtid
för våra trävaror.

Det är lyckligt, att vi ännu hafva så ofantligt

n1ycke~

skog qvar, och jag tror icke någon fara förefinnes, att skogsbrist skall uppstå.
Dock tror jag, att de stora (liJrl-ensionerna komma att minskas.

Af ung-

skog deremot hafva vi qfantliga qvantiteter. Rörande denna kan man dock
icke uppställa några säkra kalkyler, ty ungskogens värde beror ju bland
annat också på dess ålder: med ungskog menas nän1ligen såväl 10- eller
20-årig som 40- eller 50-årig skog; men så vidt jag förstår handlar staten
och k0111munerna fullt riktigt, då de lägga ned sina pengar i ungskog till nu-

12
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tida vanliga priser.

Jag tror, att

d~

derpå skola hafva ganska stor fördel.

Priserna äro nu mycket låga., Om ungskogen skall räddas, tror jag detta
vara den' säkraste väg att slå in på; ty en fattig bonde, som har ett hen1man, säljer dess timmerskog, men der, står en 30- eller 40-årig ungskog i
lnassor, som han icke med fördel kan sälja.

Egarens lif är emellertid för

kort, och han ~an icke vänta, tills denna skog blir färdig till timmerskog och
sålunda får han ingenting godt af den; men hellre än detta senare låter han
den falla för yxan, och det blifver pitprops af den.

Jag tror derför det vore

väl använda pengar, i fall kommuner genom inköpande af ungskog räddåde
denna och sallltidigt beredde kommande slägten en ofantlig ekonomisk vinst.

*

:i:

*

Jag kommer nu till den svårare delen af hvad jag åtagit mig att anföra
rör'ande våra skogar, nälnligen dess framtid.. Då man står inför framtiden
och allra helst då man är i

s~nad

af de erfarenhetsrön, som erfordras, kan

, man icke bygga på annat än hypoteser.

iag skall derför vara så kort sonl

möjligt, kanske jag då säger så litet som möjligt ohållbart.
Såsom en funda;mental tånke vill jag emellertid påstå, att elen näring, SOln

lönar sig, elör icke,
un.der.

l~varemot

elen, sorn icke

lÖl~ar

sig, tynar burt och går

Jag anser derför, att bättre än all lagstiftning, för att bevara skogen,

vore att göra den så värdr:;full SOln lnÖj·ligt.
oklokt och gagnlöst att vilja försöka

räd~a

Det vore deremot bestämdt
våra skogar genom lagar om

Om deremot skogsegaren

exportförbud af trävaror nled små dimensioner.

märker, att den skog han har eller kan få, kommer att betinga ett stort
värde, så vinnlägger han sig utan tvifvel i och med
sköta hvad han har, och att deraf skaffa sig n1era.

detsamm~

både att( väl

I det fallet kan man ju

säga, att hvar och en får hjelpa sig sjelf, men qe naturliga hjelpmedlen tror
jag dock i afeende på skogshandteringen bestå' uti åstadkommande af kommunikationer både hvad flottleder och jernvägar angår.

Jag är säker derpå,

att i samma mån transportkostnaderna kunna nedbringas., i samma mån
stiger skogens värde.
Jag skall nu be att få nämna några ord om skogskulturen, hvarmed
jag menar att få kala marker genom konstiga medel (skogsplantering) skogsgifvande, så att detta ,blfr' en lönancle affär.

Då ,blir frågan den: hva(l

.!,
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kostar odlingett af ett turi.nland oC/t hvad stiger denna kostnad till vid
eLen tid) då sko[Jel~ är så gåJnn~al att den. är värd att taga?

Detta, hvad

skogen kommer att kosta, tror jag vara ganska lätt att utreda.

Jag har

från tillförlitligt håll hört uppgifvas, att lnan kan beräkna kostnaden till 10

kronor per tunnland) fullplanterad skog. Med anledning deraf har jag uppgjort nedanstående tabell, .utgörande' beräkning af ränta på ränta å ett kapital
af 100 kr. med 3, 4, 5 och 6

a3

År

%.

%

Kronor

10 .............. ~ .........
20 ........................
30 ........................
40 .............·...........
50 ........................
60 .......................
70 ........................
80 ........................
90 ........................
100 .................. ,.....
,11O ... ...................
120 ....·....................

"I

130 ....................
14O .....................·...

134
180
242
326
438
589
792
1,064
1,4~0

1,922
2,584
3,473
4,667
6,272

On~ någonsit~ räntal~

sägas

Oln

skogskultur.

a4%

I

I

öre ]

40
74
88
4·0
65
50
22
68
84
94
27
5
50
1 73

Kronor

148
219
324
480
710

1,051
1,556
2,304
3,411
5,049
7,474
11,064

a5

I

%

il 6 %

I

öre

Kronor

öre

2

162
265
432
704
1,146
1,868
3,042
4,956
8,073
13,151
22,493
36,638

90
36
25
8
85
9
91
58
74
27
13
94

9
29
1
54
77
86
54
27
50
49
6

16,3771481 59,680
24,242 66 97,214

I

96
-

Kronor

1

öre

9

179
320
574
1,028
1,841

70
33
51
91

3~298

56

5,907
10,578
18,94:5
33,927
60,759
108,811
194,864
348,972· 1

20
88
17
91
72
39

I

61
83

spelar en stor oC/t qfgörande roll) så kalt detta

Jag har sjelf med häpnad tagit del af den ränte-

beräkning, som jag har framför mig.

Skilnaden mellan de olika räntesatserna

är helt säkert öfverraskande för de flesta personer.
Som bekant har omloppstiden för skogshushållning här i landet, vid
våra skogsskolor, varit i alhnänhet 140 år; men om vi se på räntetabellen,
så finna vi att tio kr.) med räntas ränta efter 6· %, och efter 140 år, hafva
stigit till den förvånande höga siffran af cirka 34)900 kr. (349,000 kr. == 100
kr.); deremot visar det sig, att de 10 kronorna, under samma tid af 140 år,

endast stigit till respektive 9)720 kr.. (97,200. kr.

. 100. kr.) efter 5

% ränta;
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till' 2)424 kr. (24.,240 kr. == 100 kr.) efter 4 ~0 ränta s'amt till 627 kr. (6,270
kr.

== 100 kr.) efter 8 % räntal·
Det säger slig ju sjel( att_ på basis af. dyra pengar och lTIed en sådan

lång omloppstid ingen lönancle skogskultur kan komma i fråga l
Jag tror derför, att så väl staten som den enskilde nlåste kasta öfver
bord dennå. långa omloppstid på 140 år, ty jag kan icke tänka mig denna
såsom möjlig under någon form.

Men då invänder man, att man får för

snlå dimensioner och icke moget virke; men dertill svarar jag, på grund
af vunnen erfarenhet, att det mogna virket på sin höjd rföreclrages af konsumenterna framför det omogna, men qfverbetalas icke,. ty om t. ex. ett
leveranskontrakt skall uppgöras och en säljare säger sig vilja hafva 5 %
mera, om han skall
kon~rakt

gar~ntera

trävaror från äldre skog, ja, då blir icke något

uppgjordt med honom.

Jag tror icke heller, att 140-årig skog lem-

nar bättre sorter trävaror än sådana. tagna utur yngre skog.

Jag anser

slutligen icke trävaror utur gammal (140-årig) skog vara påkallade för· våra
behof, men är af den åsigt, att vi mycket väl reda oss med dimensioner
från en kortare omloppstid, och just clerigenoJn kunna vi komma till bättre
resultat med vår skogsodling.
Med afseende å de små dimensionerna skall jag be att få citera ett
bref från en person, för hvilken jag hyser ett stort förtfoende, nämligen chefen
för Ekmanska snickerifabriken här i Stockholm, herr Fr. Lindskog.

Han

skrifver:
»Till

kompletterande af vårt sarntal denna dag angående de olika vir-

kesdimensionernas användande, anhåller jag få ytterligare meddela några
upplysningar. De mindre virkesdimensionerna spela för närvarande och komma
att i framtiden säkerligen spela en ännu större roI, än man i allmänhet för
närvarande är böjd att tro.

Under den tid af 15 år, då jag varit chef vid

Ekmanska snickerifabriken, hafva stora förändringar inträdt i åsigten om de
lnindre dimensionernas lämplighet för snickeriarbeten och byggnadsbehof.

I

början af denna min verksamhet ville de engelska kunderna icke· gerna
hafva en dörrfyllning gjord .af mer än ett stycke, men i den mån prisen å
engelska dörrar gingo ned och tillgången att få breda fyllningsämnen för lämpligt pris försvårades, bjöd nödvändigheten att visa engelsmännen, att den af
flere bitar sammansatta och limmade fyllningen var för dörrens framtida
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bestånd fullkomligt lika god son1 den af ett stycke förfärdigade.

Engels-

lnanrien, hvilken' af naturen är mycket konservativ, har dock så småningom
funnit sig uti att acceptera den nya iden; hvarför. man nu alltid gör fyllnin-,
-gen af flere bitar äfven å engelska dörrar.
Svenska dörrarnes fyllningar gjordes förr i tiden äfven af ett stycke"
lnen sedan alhnänheten insett, att den af flere bitar sammansatta fyllningen
är lika bra, och i många, fall icke så känslig för temperatur- och fuktighetsförhållanden, san1t då det framtida beståndet icke lemnar något öfrigt att
önska, så accepteras numera i den svenska dörren gerna fyllningar, san1mansatta af flera stycken.

Likaså gjorde man förr i tiden dörrkarmen uti tjocka,

tegelmurar af en bredd, hvilket var dyrt, och hvilka karmar med tiden sprucko
eller torkade samman.

f

Numera göras sådana karmar sammansatta af flere·

delar på bredden (karmram och karmfyllning).
I början af min verksamhet iakttog jag alltid, att allmänheten hade den
föreställningen, att då den 'köpte golfbräder och hyflade, spontade och keladebräder för väggbeklädnad, man alltid satte högt värde på breda bredder, och
aldrig kom det i fråga, att man accepterade smalare golf- och väggbräder än
6 tum, men efter det man så småningom 'kommit till insigt 'derom, att.

den smalare brädan alltid torkade nlindre samman med tiden, hafva dylika
nUlnera vunnit allmänt erkännande, så väl af anförda som äfven af det skäl,
att ytorna blifva vackrare med tätare fogar med kelning.

Den omständig-

heten att mera spik och arbete fordras för den smalare brädans förarbetandeoch uppspikande har utöfvat ringa eller intet inflytande.
man numer till golf och väggbeklädnader både 5, 4

1/ ,
2

Alltså använder-

ja, äfven 4 tums bred-

der med nöje och stor fördel.
Af ålder har lnan i byggnadsindustrien i Sverige användt b~de 6, 7'
och 8 tums bräder för så kallad underpanel uti s. k. putsade tak,' hvilket
m~n för takens bestånd alltid föreskref att de skulle sönderspräckas, för att

de sedermera icke genom torkning och svällning skulle förstör'a putsen i taken.Såsom den gamla fördomen höll på golfbrädans bredd, så höll filan äfven på
ptitspanelens bredd, icke besinnande, att det s. k. sönderspräckningsarbetet.
kunde undvikas genom 'att' använda smalare bräder af 4 tum, ja, ribbor af 2'

a 3 tUlTI såsom billigare. Äfven denna gamla fördÖln har till stor del numera fått gifva vika, så att allmänheten numera funnit sin fördel i, använ-
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dandet af smalare bredder äfven till. dylika ändamål.

Ett annat och ganska

vigtigt ändamål, hvartill jag infört och användt smalare virkesdin1ensioner, är
till trähusbyggnadsverksalnheten, så väl för inhemskt sOlnc:utländskt behof.
Man kan icke för ofta påpeka den omständigheten, att den smala bredden
icke är i så hög grad underkastad sammantorkning och svällning som den
bredare, hvarför den förra med stor fördel .bör användas framfar den senare
'vid . utvändiga beklädnader af hus.
~ättas

Vid hus, som byggas här for att upp-

i varlnare länder t. ex. Afrika eller Asien, har man stor fördel att an-

vända smalare bredder, ty söderns sol verkar i hög grad ihoptorkande på
byggnadsdelarne, men i synnerhet på ytterbeklädnaden, hvarvid den smalare
'brädans företräde träder bjert i dagen.
För att illustrera mina ofvan anförda upplysningar, anser jag det icke
vara ur vägen att nämna, att samtliga byggnaderna, mellan 60-70 till antalet, som användes för 16:de allmänna svenska landtbruksmötet i Stockholm
förra året, och för. hvilkas utförande jag hade frihet att uppgöra ritningar,
-detaljkonstruktioner och bestämma dimensioner å virket, voro alla uppförda
af bredder, varierande mellan 4, 4 1/ 2 och 5 tUln.
Af ofvan anförda skäl trör jag mig icke hafva sagt för mycket, då jag
nu till .slut vill påstå, att de smalare bredderna på virke äro rframlidens

dimensioner. »
Jag har sagt, att ränteberäkningen spelar en stor roI i nu föreliggande
fråga.

Nu vill jag också bringa detta i bevis. Jag ber att ånyo få påpeka,

att jag håller på en lnycket kort omloppstid för våra skogar, ingalunda q/ver
men väl under 100 år.

Man står

en1elle~tid

här, hvad omloppstiden och

växtligheten beträffar, inför en mycket sväfvande sak, enär eljarenhetsrö12

icke föreligga, liuru det förhåller sig här i Sverige med planterad skog.
Planteringskostnaden . torde dock, som sagdt, gå till omkring 10 kronor per

tunnland; det är således icke derom man saknar erfarenhetsrön, utan i afseende på växtlighetqfärhållanden! Jag håller här i min hand växttabeller
öfver barrskog, uppgjorda af jägmästaren af Ström; de visa utmärkta växtlighetsförhållanden; men

~

säger man -

dessa tabeller duga icke, åtmin-

stone eger man ej derom visshet, ty de äro baserade på växtligheten i

Tyskland, och den äldsta planterade skogen lär vara i Skåne, hvilken.
dock icke uppgår till 50 år; här uppe (i mellersta Sverige) finnes icke

l
..

Våra skogars fram tid.
n~gon

planterad skog öfver 25 år.
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Vidare än till hypoteser om växtligheten

kamIner nlan ej, men jag har på egen hand beräknat, att om jag planterar
1 tunnland skog med olika distanser mellan träden, t. ex. 9 å 10 fot mellan
hvarje träd, skulle jag få

~mkring

650. Planterar jag tätare, t. ex. 7 fot mellan

hvarje' stam, blir ju trädens antal mycket större, öfver 1,000 stycken per tunnland; men, i hvilketdera fallet. som helst borde per tunnland slutligen, sedan
gallring skett, återstå åtminstone'.500 träd. Jag tror; att i de allra flesta delar af
vårt land skulle detta icke vara för nlycket. Nu är det emellertid en ofantlig
skilnad på växtligheten nere i dalarne och på höjderna äfvensom mellan gran
och furu. Om jag likväl antager, att 1 tunnland planterad skog skulle 'gifva

500 träd, som skulle växa upp till dugligt virke, så skulle detta' tunnland,
enligt min beräkning, aln 100 år lemna 3,500 svenska kubikfot sågadt virke.
Jag -' räknar då ingenting för toppar och grenar, utan ser saken som' en
sågverksegare.

Förutsatt att detta är rätt beräknadt, skulle det blifva 20 stil72-

clert per tunnland.

Redan i denna stund kan man säga, att 1 standert trä-

varor på rot, icke allt för långt borta från flottled, är värd 50 kronor, således
skulle dessa 20

~tandert

virke vara värda 1,000 kronor.

Då jag vidare icke

kan tänka mig annat än att trävaror skola stiga mycket i pris, kommer detta
värde att ytterligare ökas.

Men jag vill nu hålla mig till de »tusen kron,or12a

per tunnland», den afkastning alltså, som 1 tunnland planterad skog skall
lemna om 100 ar; om jag nu jemför denna

~~kastning

med räntetabellen,

så finner jag, att de 10 kronorna (eller planteringskostnaden) stigit till följande
siffror, beroende af de respektive räntesatserna: således' hafva de, å 6
vandlats till 3,393 kronor, å 5

%,

%,

för-

till 1,315 kronor, hvilket säger mig, att det

icke lön,ar sig att odla skog nled pengar, som kosta hvarken 6 eller 5

%;

deremot finner jag, att de 10 kronorna, om 100 år, å~fyra (4) % endast stigit
till omkrtng ~OO, säger fernhundra kronor, och till denna räntftfot uppstår

(ler alltså en vinst på skogskultur af cirka 100

%1

Jag niedgifver gerna, att detta är hypoteser, och hvar och en kan antaga
dem eller -protestera deremot, men för att få någon värdebestämmelse har jag
trott mig kunna antaga de af mig nu angifna siffror. Om em:ellertid dessa icke
skulle vara de rätta eller nog pålitliga att derå basera beräkningar, så kan man
åtminstone i afseende på kultiverad skog 'våga det påståendet, att skog är en
vara, som är och sannolikt blifver q/cersökt, ty det finnes .färre' säljare
2

äl2
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köpare deraf, och då jag redan

e~qer

jorden, måtte det väl således icke vara

någon risk att odla den medelst skogsplantering.

Jag tror, att till alla tider

skall skog b~talas mecl l~vad elet kostat att ~fral1~ställa den)· det är olika lned
varor, hvilka produceras till hvilka qvantiteter som helst, sådana SOln t. ex.
spanmål och jern; ty finnes öfverflöd på en varå, ja, då äro vi i d~n olyckliga
ställning, att den ena söker underbjuda den andra.

Jag tror emellertid icke,

att något allmänt öfverflöd på trävaror blir att befara, men den' Skandinaviska
halfön kommer helt säkert att i en framtid spela en stor roI såsom skogsproducent. Mångt och mycket berättigar mig till ett sådant antagande: vi hafva en
utmärkt bundsförvandt i våra vintrar, n1ed snö och is, hvilket underlättar forslingen af våra trävaror, och i och n1ed detsamma ställer priset sig lägre för
de färdiga skogsprodukterna, hvarför vi också kunna uppträda såsoln konkurrenter med de flesta andra länder.

Våra skogar, utan snö och is, utan

bäckar ocll elfvar, vore i många fall af nästan intet värde; jag vågar således
påstå, att det knappast skulle löna sig att släpa fram en timmerstock på en
så kort sträcka som från Södermalm till Norrmalm, derest detta skulle ske å

kuperad och stenig terräng samt utan snö

ocl~

is.

Jag

~ror

vidare, att, på

många ställen i verlden, der skog funnits, men der denna nu ,blifvit fäld, och
der

plogel~

i stället 1ned rfördel kan gå fram, blir jorden för dyr att så-

som skogsmark ingå i täflan med oss.

Vi hafva deremot en stor del af lan-

det, som icke lämpar sig för någonting annat än skogsskötsel.
Hvad åter beträffar frågan om hvilka SOln skola taga i tu n1ed skogskulturen i stort, är jag öfvertygad om att de enda, som på fullt lämpligt sätt
kunna göra detta, äro staten, häradern,a och i all synnerhet socknarne, der
roan borde bilda s. k. sockenallmänningar.

Den enskildes lif deremot är all-

deles för kort för att åstadkomma någon stabil skogskultur.
ingalunda hafva sagt, att det icke finnes personer,
sak; lnen denna näring är af sådan

natur~

SOITI

D~rmed

vill jag

ifra mycket för denna

att det dröjer länge innan några

frukter deraf visa sig, och under tiden dör den person, som ifrat för skogskulturen.

Efter hans död 'är det ej godt att veta, huru det kOlnlner att gå med

hans påbörjade skogsskötsel.

Helt annorlunda gestaltar' detta förhållande sig

för staten, häraderna och socknarne, och om t. ex. en socken eger 'omkring
20,000 tunnland kal mark eller mindre areal, tycker jag det vore stort skäl att
skogsodla denna. Dertill erfordras visserligen, enligt af Inig gjorda beräkningar,

Våra skogars fran1tid.
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200,000 kronor, en ganska stor summa för en socken att skuldsätta sig för;
men jag frågar då: hvad är skogskultur?
sig i

t-'äkenskap~forn~?

Jag

lnenar: huru ter skogskultur

Jo, den utgöre? uteslutande ajJ

arbetspel~gar;

och

.h,vad slag a:f arbete är det? Jo, sådant arbete, som kan förrättas af gubbar
·och gl111~71~Or och 7ninderåriga. Om socknen tager sig ett sådant arbete före,
skall dess fattigvårdstunga helt säkert förlninskas. Häri ligger en förmildrande
- (omständighet för skuldsättningen, aln denna ock icke kan försvaras ur rent
€konomisk 'synpunkt.

Om således en socken odlade 20,000 tun~land skog,

:skulle detta, enligt nlina beräkningar, kosta 200,000 kronor, men så skulle
'Också den' årliga afkastningen efter den heräknade tiden blifva 200,000
'kronor.

Sverige har, enligt officiela uppgifter, ungefär 35 millioner tunnland

:skogsmark, och skulle man våga beräkna, värdet häraf på samma sätt son1
jag nu gjort, hvilket jag dock tror icke ens den 111est sangviniska menniska kan
;göra, så skulle Sverige årligen kunna göra en vinst af 350 millioner kronor.
Så långt har jag vågat ll1ig ut på

hypoteser~as

område, men vågar nlig

heller_ icke längre, och afslutar dermed hvad jag har att säga.

..
Med anledning af att denna samlllankomst inföll på tionde årsdagen af
föreningens bildande, intaga föreningens talrikt samlade ledamöter efter sanl-manträdets . slut gemensam aftonmåltid å Grand Hötel.

Herr Ordföranden

föreslog' dervid i följande ordalag en skål för Hans Maj:t Konungen:
Jag torde icke' behöfva påminna herrarne 0111, att Nationalekonomiska
föreningen har äran att såsoln sin höge beskyddare räkna Hans Majestät
Konungen, som ofta behagat hedra våra sammanträden nled sin närvaro.
Detta är för oss en dubbel anledning att följa galnmal, god, svensk plägsed att tön1ma vårt första

g~as

för Konungen.

Mine herrar!

Hans Majestät

Konungens skål 1
Sedan denna skål blifvit tönld, tog Herr Ordföranden åter ordet
yttrade:
Mine herrar!

OCll

Redan i kallelsen till aftonens samlnanträde har· det blif-

vit erinrad t om, att vi i dag räkna tionde årsdagen af Nationalekonolniska
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föreningens bildande.

Det' var nämligen den 29 januari 1877 som det sam-

manträde hölls, _ vid hvilket ett litet antal, for· nationalekonomiska studier
intresserade lnän enades om beslutet att här i Stockholm bilda' en nationalekonomisk förening.

Enligt 1 § af de stadgar,

SOln

kort derefter uppgjordes,

skulle denna förening hafva" till ändamål befrämjandet af nationalekonomiska
studier samt genom föredrag, diskussioner och utgifvandet af skrifter bidraga
till utredandet af frågor, som

hö~de

inom denna vetenskaps område.

herrarne . finna, är progranlmet hållet i temligen allmänna ordalag.

Såsom
Dessa

ordalag äro icke dess mindre frukten af temligen långa öfverläggningar, hvilka
rörde sig om, huruvida den ifrågavarande nationalekonomiska föreningen borde
blifva en frihandelsförening, i likhet med den bekanta Cobdenklubben i England, eller om -den skulle byggas på en bredare, så att säga konfessionslös
grundval. Det var dock den senare åsigten som segrade, och detta icke minst
på grund af de skäl
ekonomiska

SOln

gjorde sig gällande, att nämligen inom den national-

vetenskap~n, ~ikasom

öfver

hufvu~

taget inom hvarje vetenskap.,

det icke bör eller· får finnas tal" om någon annan renlärighet än den, som gör
sig gällande uti ett ärligt och oförskräckt sökande efter sanningen, utan hänsyn till om det kan medföra en bekräftelse eller en vederläggning af en gång
förut fattade meningar.

Sådan var den uppfattning, som låg till grund för

uppgörandet af föreningens program, och san1ma uppfattning har också varit
ledande för vår verksamhet under de första i dag tilländagångna tio åren af
vår tillvaro.
- Föreningen har öppnat sina dörrar icke endast för vänner af arbets- och
bytesfrihet, utan också för dem, som hysa e!1 annan åsigt rörande de vägar,
som säkrast kunna leda till det för Oss gemensamma önskningsmålet älskadt fosterlands ekonomiska väl.

ett.

Om vi granska den verksamhet, som

foreningen . under dessa tio åren utvecklat, så skola vi finna, att dess bemödanden gått

ut

på att, genom föredrag och diskussioner, åstadkomma en i

möjligaste måtto opartisk och mångsidig belysning af sådana ekonomiska företeelser och frågor, hvilka företrädesvis l1aff vigt för vårt samhälle.

I det

minnesblad, . som utdelades i början af aftonens sammanträde, fhiner man en-förteckning öfver de föredrag, som under dessa tio år hållits inom föreningen.
lVlan finner deraf, att vi inom föreningen hafva behandlat nästan alla de stora
ekonomiska spörsluål, som under detta årtionde stått på dagordningen i vårt
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land.

Föreningen har varit nog lycklig att i många fall, vid behandlingen.

af dessa frågor, kunna förfoga öfver de bästa krafter och den största sak~
kännedom, som på dessa områden stått att vinna.
Väl kan det synas, att det icke .tillko111mer ,en ledamot ·af föreningen,
minst en ledamot af ·denna förenings styrelse, att yttra något on1döme

0111

det gagn, son1 genom dessa föredrag och öfverläggningar beredts åt det allmänna; derelnot torde det;.,vara på sin plats, att vi vid detta tillfälle med tillfredsställelse konstatera det erkännande af detta gagn, som vi kunna finna
deraf, att föreningen oupphörligt under dessa år funnit en ökad anslutning
vid nästan hvarje sammanträde, en anslutning, SOlU så småningolll tillfört
föreningen många af vårt lands ypperst~ män inom olika verksalnhetsområden.
Med den erfarenhet som föreningen vunnit under detta första riu tilländagångna årtiondet tror jag vi kunna vara berättigade till den förhoppning,
att Nationalekonomiska ,föreningen ännu länge skall fortfara att ega bestånd
och kunna -verka med full kraft.

Det är 'under uttalandet af dessa förhopp-

ningar som jag tillåter mig uppmana eder, mine herrar, att nu tömma våra
glas i en skål för Nationalekonomiska föreningens fortfarande välgång l
Härefter framträdde Herr Bankofulln1ägtigen D:r Arnberg och yttrade:
Det var en gång -- alla sanna och vackra historier börja gernerså -

det var en gång, säger jag, åtskilliga fosterländska män, antingen

högt stäIda och högt aktade i statens tjenst eller ock framstående inom
privatlifvet, hvilka, hvar och en för sig, gingo och buro på den tanken, att
ehuru vårt samhälle hade lyckligt och väl utvecklat sig, förefunnes det likväl
en stor brist, hvilken kunde blifva .för detta Sfln1hälle en stor fara.

Denna

brist låg uti obekantskapen med den djupt nerlträngande nationalekonomiens
enkla' sanningar.

De kände med sig, desse män, hvar för sig, att om

också den galnIa satsen: menniskan är naturens herre, är i viss mån en
sanning, så är den dock en sanning med modifikation, i den mening närnligen, att det dock icke är den okunnige vilden, som lefver af naturens
gåfvor, ·men också förgås då dessa gåfvor nekas honom, icke
det den, som fasthåller vid gamla fördomar,
herre.

SOln

helle~är

kan sagas vara naturens

Det är kunskapen allena, SOlU gifver herradöme öfver naturen.

Det

är kunskapen, SOln t'Tingar bergen att öppna sina innandölnen, ängar och
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åkrar att gifva sina skördar och - naturens krafter att träda i menniskans
tjenst;

All denna kunskap, och ick'e lninst den, som rör sig om natur-

lagarne på det ekonomiska området,- går ut på, att bereda det högsta möjliga
välstånd åt det största möjliga antal medlemmar inom samhället.

Det var-

denna tanke som, när dessa män sökt och funnit hvarandra, gaf näring åt
och fådde fram den Nationalekonomiska föreningen med det program, som
nyss af den föregående talaren omnämndes.

Det synes mig derför, mine-

herrar; då Nationalekonomiska föreningen nu firar sin tioåriga tillvaro och
då den samma, om jag så må säga, i qvantitativt hänseende utvecklat sig så,.
att. vårt samhälles största festsalar knappast kunna rymma dess medlemmar,.
och i qvalitativt hänseende så" att jag vågar tro, att dess meningar trängt.
djupt ned, förvärfvande sig en allt större och större betydelse, det synes n1ig
då, säger jag, vara på sin plats att här påminna om den Nationalekonomiska
föreningens stiftare och fäder.
namn.

Jag behöfver icke nänlna dessa personers

Hvar och en, som från föreningens början utgjort en anspråkslös

medlem deraf, minnes dem nog, och de, som senare tillkommit, behöfva endast kasta en blick på dagens festprogram, der dessa mäns namn förekomma.
Om jag sålunda icke nämner alla dessa personer vid namn, hvilka jag hoppas 'en gång i tideböckerna skola omtalas som epokgörande, vill jag dock
tillåta mig att här framhålla en af föreningens stiftare, derför att han var den

förste, hos

hvilk~n

väcktes tanken på en nationalekonomisk förening, och det

var också 'han, som först donerade ett kapital till föreningen. Hans naITIn är

P. Muren. "Han har nu, trött af år och arbete, dragit sig tillbaka till privatlifvet. . Hvarför jag egentligen nämner hans Il:,amn är derför att det förefaller
mig som om hans egen lifsverksamhet vore den mest lysande illustration till
den satsen, att ett energiskt, omtänksamt och fritt arbete eger i sig, sjelf
fårmågan' att taga sig. fram och upp i ett samhälle, utan att söka hjelp i
något annat än sin egen kraft och fårmåga att: rätt och fritt disponera öfver
detta arbete och fritt utbyta dess frukter.

Jag vill derför tillåta mig att be

vår ärade ordförande meddela herr Muren, att han i afton särskildt blifvit
ihågkommen.
Jag ber eder, mine herrar, förena eder med mig i en skål för den Nationalekonomiska föreningens stiftare och fåder, och det vore mig kärt, om alla
ville dricka denna skål med löftet, att hvar och en i sin stad skall efter för-
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måga söka bidraga dertill, att den Nationalekonolniska föreningen måtte blifva
sina fäder värdig.

Bland. de här närvarande stiftarena ber jag att få nämna

presidenterna ,:Y7cern och Forssell samt hofrättsrådet O. H. Forssell äfvenson1 föreningens nuvarande ordförande herr Palrne.
Mine herrar, en skål för den Nationalekonoluiska föreningens stiftare'
och fäder!
Slutligen föreslog Herr Presidenten

"T rern en skål för de personer, hvilka

under den gångna tioårsperioden hvar efter annan varit föreningens sekreterare, nämligen Bankdirektören J. H Pal!Yte och v. Häradshöfdingen ()laes
\-Vestn~an.

'Minnesblad, utdelad t vid Nationalekonomiska föreningens sammankomst den 29 januari 1887,
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Utvecklingen under de senare åren af de i åtskilliga länder
befintliga inrättningar för främjande af förtänksan1heten
inom de obemedlade san1hällsklasserna (institutions de prevoyance) samt on1 lagstiftningen för dessa, af A. C. DE
MALARCE.

»

Byggnadsverksalnheten och bostadsförhållandena i hufvudstaden, af J. H. P ALl\1E.

»

Hande!sförhållandena i Sverige. under medeltiden, af H.
HILDEBRAND.
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26/

2

188 3: Öfverläggningsämne: Kon1iterades förslag till allnlän postsparbank. Inleddes af C. \VESTMAN.
»

Öfverläggningsän1ne: Om stän1pelskatt å transaktioner.
leddes af G. RIBBING.

3°/3

26/4

De stora sillfis~ena, betraktade från nationalekonolnisk synpunkt, af A. V. LJUNGMAN.

»

On1 Karl Marx, af

J.

In-

A. LEFFLER.

On1 den utländska handeln i China, af l\.. B. CHRISTIERNS~ON.

7/S

Öfverläggningsämne: Handels- och sjöfartstraktaterna med
Spanien. Inleddes af H. R. ASTRUP.

28/I I

»

Några blad ur de skandinaviska komn1unalinstitutionernas
utvecklingshistoria, af C. O. MONTAN.

28/ 12

»

-Redogörelse för Ernst Engel's skrift:
schen, af J. HELLSTENlUS...

1

2 5/ 1

188 4: GIn användande af våra stora våttenfall till frambringande
af elektriskt ljus och till öfverflyttande af drifkraft på långa
afstånd, af G. v. PAYKULL.

»
8

I

On1 Alingsås' n1anufakturverk, af G. H. STRÅLE.
Skatteförhöjningar och skattenedsättningar under tiden efter
Konung Oscar l:s tillträde till regeringen, af C. F. WiERN.

/5

3°/12

Der "Velth des Men-

»

Om arbetaresjukförsäkring, enligt tyska' rikslagen den
188 3, af S. A. HEDIN.

»

Arbetsordning för föreningens styrelse.

I

5 juni

1885: Om fattigvårdstungans aflösning. Ett inlägg från England i
den sociala frågan, af E. BECKMAN.
Några af de allnlännaste orsakerna till klagornål öfver dåliga
tider, af C. F. WiERN såsom inledning till öfverläggningsän1net: Äro nya eller förhöjda tullafgifter att anse såsom
för när,·arande behöfliga och ändamålsenliga?

»

Öfverläggningsän1ne: De hvilande förslagen till reforln af vårt
bankväsende. Inleddes af J. W. ARNBERG.

/4

)}

Samnla än1ne som föregående san1n1anträde.
. C. WESTIvIAN.

2 9/ 10

»'

Förlnögenhetsvilkoren i Sverige, af

26/

II

»

Katedersocialismen, af

17/12

»

3°

I

28/ 1

J.

J. v.

Inleddes af

ENGESTRÖl\f.

A. I~EFFLER.

. Bankfrågans läge och dermed nära samn1anhängande frågor,
af .~. O. \VALLENBERG.

1886: Stockholn1s ekonomiska utveckling under senaste årtiondet, af

J.

H. PALME.

--+-----------------------------.....;-.

Öfverläggningsämne! Komiterades förslag till lag angående
handelsregister, firma och prokura. Inleddes af 11. RuBENSON.

Guldbristen och de låga varuprisen, af H. FORSSELL.
Ryska petroleumindustrien, af A. W. CRONQUIST.
Bankfrågan inför Riksdagen, af

J.

W. ARNBERG.

Onl 'tullonlrådenas utv~dgning, af C. O. MONTAN.
Öfverläggningsämne: Om skyddstullar för jordbruket. Inleddes
af J A. LEFFLER.

• •
Under 10-årsperioden har föreningen haft 6 I salumanträden.
Föreningens stiftare vara: Herrar H. R. ASTRUP, A. G:SON BENNICH,
F. T. BERG, E. CARLESON, F. F. CARLSON, H. FORSSELL, O. H. FORSSELL,
NILS LARSSON, P. MUREN, J. H. PALME, S. WARBURG, C. F. W.tERN,
O. VVJ]K och T. 'VILLERDING.
Ordförande hafva
18 77 Herr
1878 »
18 79 »
1880 »
188 I
»
1882 »
1883 »
188 4
1885
»
1886 »
188 7 »

varit:
Presidenten C. F. W.tERN,
Presidenten H. FORSSELL,
Generaltulldirektören A. G:SON BENNICH,
f. :d. Statsrådet P. J. VON EHRENHEIl\1,
Generalmajoren O. B]ÖRNST]ERNA,
Friherre C. F. L. HOCHSCHILD,
Presidenten H. FORSSELL,
Generalmajoren O. BJÖRNSTJERNA,
Presidenten C. F. WJERN,
Bankofullnläktigen J. W. ARNBERG,
Bankdirektören J. H. PALME.

Sekreterare ..
18 77-8 I Herr Bankdirektören J. H. PALME,
1882-87 » v. Häradshöfdingen C. 'VESTlVIAN.

F öreningen räknar för närvarande 4 Slledanlöter.

+
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NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 24 februari 1887.

Ordförande:

Bankdirektörer~ J.

H. PALME.

Till ledamöter af föreningen invaldes:
H~rr Expeditionschefen C. "E.
»

VOlt

der Lancken,

Ingeniören A. Piktgren,
Rytttnästaren F. A. Boströln,

»

Prokuristen A. Colliander,

»

Kandidaten B. Palme och

»

Professoren A. O. "V{linroth.

Härefter för.etogs det för aftonen bestämda öfverläggningsän111et:

Kan ombyte af vårt tullsystem an·ses nödigt eller nyttigt?
Öfverläggningen inleddes af Bankofullmäktigen, Fil. D:r Arnberg med

Några ekonomiska data till belysning af vår nationela hushållnil,lg
under senare tid.
Vår omsättning med utlandet.
Summan af vår utrikes handel visar en verkligen betydande tillväxt, i
det den utgjorde:
1865- 74.

Kronor millioner

329

1875-84.

i ,medeltal

509

1885.

586

+

54,6

%

tillväxt 180 111ill.

Utaf denna summa representeras i11förseb~ af:
1865-74.

Kronor lnillioner

173

i medeltal

1875-84.

1885.

286

340

+ 65 % eller

29

Kan ombyte af vårt tullsystem anses nödigt eller 'nyttigt '?

medeltalsiffran för senare perioden 113 millioner högre.

DerelTIot kon1-

mer på utförseln blott:
1875-84.

1865-74.

Kronor millioner

156

1885.

i medeltal
223
246
Senare perioden högre

+

43

+ 67

%.
millioner.

Hvad som härvid fäster uppmärksamheten är importens öfvervägande
storlek.

Enligt dessa siffror- skulle densamma ~nder de 10 åren 1865-74

hafva öfverstigit exporten med en samlad' sunlma af 175 n~ill'J och under

1875-84, med icke mindre än' 630 7nitl. Det torde dock icke vara skäl
att genast döma vår nationella hushållning efter desså siffror.

Dervid är

nänlligen att taga i betraktande:' 1) att under de 10 åren 75-84 svenska
fartyg i utländsk rfraktfart intjenat sammanlagdt brutto 157 J'nitl., och

Oln

il~alles

349

man dertill lägger fraktfarten mellan Sverige och utrikes orter

lnill. j 2) sumn1an af utförseln beräknas vanligen efter värdet af de utförda
varorna i svensk hamn; de infördas på samma sätt, i följd hvaraf på de
senare lägges äfven transport och kommissionskostnader, handelsvinst o. s. v.
Hvad detta betyder är lätt att visa.

Sålunda för år 1883 (senaste mig till-

gängliga uppgift) hafva vi från Storbritannien enligt ·kommerskoll. infört för

86 Inil!. ; enligt detta lands uppgifter för endast 43,5 mill.' 3) Vid bedömande af .dessa siffrors betydelse för den nationella hushållningen torde äfven
afseende böra fästas vid införselns beskafferihet, om nämligen denna' till
öfvervägande del bestått af rena förbrukningsartiklar, till högre belopp än vi
kunnat med våra utförda betala; 4) men äfveni detta fall kan mycket bero
på anledningen till ett dylikt abnormt förhållande.
att ett

l~nd,

D.et kan ju t. ex. inträffa,

som länge lefvat mera inom sig sjelft, sonl sålunda så att säga

sackat efter de andra' civiliserade länderna, plötsligt finner sig indraget i en
ny, större och mera lefvande utveckling, och deraf nödgas att hastigt och
kraftigt omskapa och förnya sin hushållning, att nedlägga betydande kapital
och mycket arbete å en ekonomi~k verksamhet, som icke är beräknad' att
genast återbetala sig, utan att småningom genom stigande inkomst återgäldas.
Så är förhållandet med oss.

Vi hafva under senare år, särdeles sedan 1870,

nedlagt betydande kapital och en stor qvantitet arbete på utvecklingen och
äfven olnbildningen af vårt jordbruk och. vår jernhandtering; vi hafva till
icke ringa del om- och nybygt våra städer och slutligen, men icke minst,

1887 'den 24 februari.
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äfven mycket i våra kOlnmunikationsmede1.
jag endast få erinra., att vi sedan

~870

I sist nälnnda hänseende beder

hafva bygt 5,184 kilometer jernvägar,

således mera än 4-dubblat vårt jernvägsnät.

Det ligger j~ i öppen dag, att

hela den massa af arbete, som användts för alla dessa företag, under tiden
måst klädas, födas och förse's med alla andra lefnadsbehof, och att de vär.den som dessa arbeten frambringat, och SOln återfinnas bland annat i det
stegrade

fastighetsvär~et

för så stad som land, i .värdet af våra jernvägar

m. m., äfven måste å andra sidan till större eller mindre del balanseras i
de stegrade införselsvärdena
manufakturvaror o.' s. v.

fl

kolonialvaror och andra lifsmedel, allehanda

Hela denna' om- och nyskapning, hela denna bråda

konvertering af löst kapital till fast kan hafva varit en klok hushållning, den
kan äfven hafva varit motsatsen, lTIen ensamt af siffrorna öfver' ut- och införseln kan detta icke bedömas.

Säkert är dock, 3:tt vi under dessa år i

allmänhet haft underbalans i vår utrikes handel.
Jag skall i afseende å vår ut- och införsel endast besvära med ytterligare några få siffror för att visa, hvaraf vår import och export hufvudsakligen bestå.

. I11/örseln sade jag uppgick i värde i medeltal under åren 1875-84
till 286 mill. kronor och 1885 till 340 mill.
Deraf komma på:

kolonialvaror, matvaror och dryckesvaror
manufakturvaror, metaller, arbetade, och dylikt
råvaror, haljfärdiga varor för industriella ändamål
mas~iner och redskap .. "
'"

i n1edeltal

.
..
.
..
Kronor luill.

1875-84. 1885.

108

120

56

67

98

115
14
316

12
274

Utförsell1J deremot, på samma sätt beräknad, uppgick 1875-84 till i
rnedeltal 227 mill. och 1885 till 246 mill.
Deraf komma på:

trävaror, oarbetade ocli metaller, oarbetade
matvaror och dryckesvaror
manufakturvaror

i medeltal 1875-84.

1885.

..

129
51
31

128
57
, 46

Kronor luiIl.

211

,231

De resterande millionerna så för in-' SOln utförseln kOmlTIa under
diverse.
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Kan on1hyte af vårt tullsysten1 anses nödigt eller nyttigt?

Jordbrukets utveckling.
Arealen odlad j ord i sin helhet.

Höstsäd.

Vårsäd och grässkörd.

1865 tnld 4,440 lnill.

821,000

1874
1884

834,000
901,000

2,267
3,103
3,512

»
»

5,510
6,050

»
»

Således en tillväxt af höstsädsareal under dessa 20 år af endast 80,000,
deraf på senaste decenniet 67,000 tnld, deren10t af vårsäd och gräsväxt af

1,245,000, deraf dock största delen eller 836,000 tnld på förra' decenniet.
I ll1edeltal odlades för l~östsäd under perioden 1865-74

Skördar.

.;

801,000 tnld och skördades i medeltal 4,140,000 tunnor höstsäd. - Under
perioden 1875-84 deremot 874,000 tnld med skörd i medeltal 4,626,000 tnr.
Detta vill säga, under förra perioden' i medeltal 5, 16 och under senare 5,30
tunnor pr tnld.
Af vårsäcl deremot år 1865-74 i lnedeltal tnld 1,653,000 med skörd
af 10 3/ 4 mill. tunnor; eller_ pr tnld nära 6,5 tunnor; år 1875-84 1,958,000
med skörd af 14,600,000, pr tnld nära 7,5.
Skörden af höstsäd har sålunda under senare perioden vuxit med 11-

12

% mot
lr~-

l~östsäd

den förra; vårsäd med 35-36

%.

och utförsel qf spanmål och ny·öl.

Under det produktionen af

sålunda under decenniet tilltagit i högre procent än befolkningen,

har dock ,införseln deraf varit i starkt stigande.

Sålunda öfversteg införseln

utförseln i medeltal 1865-74 årligen med 330,000 tunnor, 1875-84 deremot
med nära 1,100,000 tunnor.

Af hqfre derem'ot öfversteg utförseln 1865-74

med 2,350,000 årligen i .medeltal, och 1875-84 med nära 3 mill. tunnor.
Af råg-

ocl~ l~veteny'öl

h.ar likaledes införseln stigit och öfversteg ut-

förseln 1865-74 i medeltal årligen med 807,000, 1875-8;4· med 1,210,000
centner.
Af de gifna siffrorna kan man nu göra följande beräkning, som synes
mig af intresse.

Om jag beräknar produktionen af höstsäd efter afdrag af

utsädet under 1865-74 { lnedeltal årligen och dertill lägger öfverskottet af
införsel af säd samt af råg och hvetemjöl med beräkning, af 2 centner mjöl
per tunna spanmål och dermed dividerar befolkningens antal i medeltal under
detta decennium, finner jag, att
tunnol~.

hv~rje

individ haft till sin förbrukning 1,0 l

Samlna beräkning för dec. 1875-84 gifver mig 1,'24 tunnor pr individ.
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Af

I~af,..e

finna vi, att då· produktionen med afdrag af utsäde 1865- 74

utgjorde i medeltal 5,493,000 och deraf utförts 2,350,000, vi sålunda haft råd
att använda till inhemsk förbrukning 3,143,000 t:r; 1875-84 deren10t lTIed
en produktion af 8,585,000, utförsel 3 lnill., alltså inhemsk förbrukning i
medeltal ö/ver 5 1/2 7nill.
ladugårdsproduktionen.

:Frukten deraf finna vi i den högst betydligt ökade
Jag törs icke belasta mitt lilla' föredrag' med .för

många siffror; vill derför endast erinra, att utförselsöfverskottet af l~ötkreatu,..,
som 1865-74 var i medeltal årligen omkring 16,000, dererriot för 1875-8,4
steg till 26,400, samt att af

sn~ör

bIef öfverskott under förra decenniet i

medeltal 12,000 centner, under senare af 67,000 centner; värdet af smörutförseln beräknas till öfver 20 mill. kronor.,
Bergsbruket och jernindustrien.
1875-84
i medeltal.

1865--74
i medeltal.

Upptagen

n~qln~

centner 15 mill.

,

Tackjerntillverkning....................................

18,6
8,8

6,6 »

+ 24
+ 33

~~.

~~.

I bredd med tackjerntillverkningens ökande har gått minskning af an-

talet masugnar, ~å att i hvarje sådan i n1edeltal tillverkades 1865 23,700,

1875 36,000 och 1884 56,000 centner; högsta siffran för

t~ckjerntillverk

ningen 1884.
1865 -74

i medeltal.
centner 4,06 mill.

Stångjerntillverkning

1875-84

i medeltal.
5,4

(högsta siffran 1884

6,39

mill.)

På samma sätt som masugnarne , hafva äfven stångjernverkens antal
minskats; så, 1865 8,600 centners tillverkning på hvarje, 1875 14,000' o~h
1884 26,000.
Ståltillverknirlg.

Första uppgifterna jag har äro för 1873 llled en till-

verkning af centner 400,000; den stiger småningon1 till' och med 1879 till
650,000, derefter hastigt och utgjorde 1884 1,585,000, en tillökning under
senaste 5-årsperiod af 144
Jernn~a,!ufakturtillverknin[/

och gjutgods)

,

%.
(plå~,

1865-74,
i medeltal.

1875-84
i medeltal.

spik, redskap
centner 845,000

1,277,000

+ 51 %.
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De högsta siffrorna visa åren 1882-1884; de vittna således icke om
någon afmattning.

Bergsbrukets

ocl~ J'err~handteringens

ut- och i11:försel.
Utjörselsqfverskott i n1.ecleltal.
1865-74
1875-84

Tackjern

,

centner

Ehuru utförseln varit i

stiga~de,

319,000

637,000

är den dock i förhållande till produk-

tionen en obetydlighet, under perioden "1865-74 i nledeltal 10

% och 1875

-84 12 %. Det måste ju vara glädjande, att så ringa del af vår jerntillverkning utföres i denna råform.

Införseln endast resp. icke fullt 5 % af

produktionen.
Ui/örselsöjverskoU i medeltal.
1865--74
1875--84

J-5tångjern

centner 2,780,000

2,813,000

Införseln af stångjern är så försvinnande ringa mot tillverkningen, att
den knapt kan förtjena nämnas; förra perioden 0,8

% och senare 1 % deraf.

I.nJörselsöjverskott. Utförselsöfverskott.
1865-74
1875-84

Jernmanujakturer, rails, band-, bunt-, knippjern,
ankare, plåt, spik och diverse

centner

142,000

omkr. 200,000

Införseln af jernmanufaktur har under åren 1875-84 i medeltal utgjort

917,000 centner. Främsta rummet deribland intager rails, hvaraf infördes
under decenniet 1875-84 imedeltål 656,000 centner, samt plåt 88,000 centner.
Af rails utfördes nästan intet; af plåt deremot onlkring 40,000 centner. Införseln af öfrigt nlanufaktursmide är en ren obetydlighet så i sig sjelf som
<i

i förhållande till vår egen produktion.

Siffrorna visa äfven, att vår egen till-

verkning af jernmanufaktur kraftigt utvecklat sig

~ch

att utförseln deraf nu

öfverstiger införseln.

Våra fabrikers utveckling.
1865-:"'74
i medeltal.

Fabrikernas antal
Tillverknin[jsvärde
På hvarje jabrik

2,335

,......................

104 mill.
46-47,000
kr.

1875-84
i medeltal.

2,845
168 mill.

60,000.

+
+

22
61

%.
%.
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Såväl' antalet af fabriker sonl deras tillverkningsvärde i sin helhet har
under senar~ år visat ett jenlt stigande, och högsta siffran för båda förekommer" 1884 med tillverkningsvärde af ·191 rnill.
Med afseende å fabrikernas utveckling kan vara af intresse att se följande salnnlanställning.

Medeltillverkningen, sade vi, var under förra perio-

den 104, under senare 168, således en stegring i' genolnskärning af 64 lnill.

Af dessa 64 millioner hafva de oskyddade eller jell1förelsevis oskyddade fabrikerna -

hvaraf flere äro nästan- nya: lYtekaniska L'1erkstä(ler,j·ern- och stål-

rfabriker, snickerlfabriker, tän(lstick~fabriker, kelniskt-tekniska r.fabriker,
pappers111asse- och papperf$.fabriker - lelnnat ett bidrag af 31 millioner;
de gamla, sedan långa tider beskyddade: socker-, tobaks-, klä(!es- och yllerfabriker, bon~ullsvö:fverier, _bon~ullsSl)t"nnerier och l)Orslin~fabriker hafva
bidragit 1l1ed 24 lnillioner. Frälnst i denna utveckling stå l1~ekalliska -Derkstäder och 9J·utert"er med ett tillverkningsvärde i medeltal 1865~74 af 12
och 1875-84 af 27 lnillioner, saInt under hvart och ett af de senaste 3 åren
nära 31 millioner.

Detta värde är äfven det högsta något slag af fabriker

hos oss har att franlvisa.

Förbrukningsförmåga, kapitalbildning m. m.
De hittils anförda siffrorna gifva icke vid handen någon afnla.ttning,
hvarken inom utrikeshandeln, jordbruket, bergsbruket eller manufakturerna.
Icke heller kan någon sådan uppvisas i förbrukningsförmågan.

I afseende å

denna har jag redan. erinrat om den ökade spanmålsförbrukningen och vill
nu endast tillägga, att af kqffe förtärdes .~f hvarje individ inOln vårt land i
medeltal under perioden 1867-71 kil. 1,89, under 1881-85 deremot kil. 3,22.
Af socker, reduceradt till råsocker, derenlot respektive kil. 5,44 och .10,9"0.
Äfven kapitalbildl~in[Jen har gått sin stilla väg fraInåt.
Såsom prof deraf endast:

l/"åra bankers, utom sparbankernas, inlån.in[J af allnlänheten har stigit
under senaste 10-årsperiC?d eller 1877-86 från 235 till 348 Inillioner, d. v. s.
med -48 proc.; i våra sparbanker utgjorde delegarnes behållning år 1884 det sista år jag känner - 209 luillioner lnot 134 ~11illioner 1875; en tillök- ning af 56 proc.
Pen1Zil1geolnsättnil1{}el~ inoln landet har försiggått utan någr'a svårig-
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beter, 111ed undantag endast för en kort krisperiod i slutet åf 1878 och början
:af 1879, och lättheten att diskontera handelns och industriens betalningslöften har varit större än man förut i alhnänhet varit van att finna.

Så har

riksbankens 3/n~. diskonto under senaste 5 år varierat nlellan lägst 4 och
högst 5 proc., In8n med vida längre tid för siffran under 5, under det samma "
-diskonto dereulot under nä "nlast föregående 5-årsperiod varierat mellan 5 och

-6 proc., dervid öfver 5 varit

öfver~ägande

bafva bankernas 7netalliska

~asso,.

'utlandet

r fornl

och fulla 6 icke sällsynta. Likaså

och öfverskott af liqviclationsrnedel 1110t

af behållningar i räkning derstädes eller af diskonterade ut-

rikes vexlar varit temligen gYIlsamnla. lJnder senare hälften af 10-årsperioden

1877-1886 h.afva dessa kassor och öfverskott utgjort i nledeltal 50 millioner
1110t endast 43 under förra hälften.

I följd deraf hafva äfven kurserna å vårt

mynt gent emot utlandet varit tenl1igen gynsanlma och icke företett några
-svårare kastningar. Att dessa sist nämnda förhållanden dock icke berott derpå,
:att våra handelsfordringar hos utlandet uppvägt våra skulder af sanlnla art,
utan snarare på det jemna tillflödet af 'utifrån lånadt kapital, torde redan nu
böra nämnas, äfven onl jag sedernlera älnnar ytterligare något beröra denna
-fråga.
Medaljens frånsida.

Men, säger Ulan mig, onl allt detta är sant, så måste dock lnedaljen
'hafva en frånsida, som framställer en helt annan tafta, enär all den klagan,
'Som sedan några år förspörjes öfver hårdt ekonolniskt tryck och ruinerande
förluster, dock icke kan vara utan grund; för dess berättigande har lnan
·,endast alltför många och sorgliga bevis. -- Ja! visserligen har medaljen en
frånsida, och denna' är ful nog att allvarsamt stänllna ned glädjen öfver
framsidan, och att i en ekononlisk öfversigt icke hålla fram äfven denna
skulle vara att göra sig förtjent af det föga ansedda namnet af ekonomisk
blo'msternlålare.
~ling

Denna frånsida är helt enkelt den; att hela denna utveck-

under 10 år, hvaraf jag sökt visa konturerna, har kostat oerhörda kapi-

talutlägg -

alla dessa jordförbättringar, alla dessa on1byggnader af våra jern-

verk och ll1anufakturverkstäder, dessa onl- och nybildningar af våra städer
()ch slutligen den raska och betydande utvecklingen af vårt jernvägsnät, lned
.allt annat illera, allt detta har slukat högst betydande kapital.

Huru 111ycket
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sådant lärer väl icke vara n1öjligt att säga, men en föreställning derom kan
fås af det under dessa år stegrade taxeringsvärclet å fast egendom.

Detta

-

\

utgjorde:

Taxeringsvarde å fastighet· å landet och i stad 1876 2,614 millioner"
1885 3,430 millioner, således på de 10 åren 1876-85 en tillökning af 816·
millioner, eller öfver 31 proc.

Klart är, att ett så stegradt taxeringsvärde

kan bero af flerahanda orsaker, men den främsta måste dock vara det derpå
nedlagda nya kapital.

Jernvägsbyggnader.

De~till

komm,er att af kostnaden för våra jern-

vägar, som i allt beräknas till omkring 478 lnillioner så för statens som en-o
skilda, kommer på nyss nämnda decennium icke mindre än 230 millioner, så-o
ledes endast i fastigheter å j~rnvägar nedlagdt ett belopp af öfver 1 milliard ..
Detta allt vill nu på ekonomiskt språk säga, att vi hafva under senaste decenniet i för våra förhållanden hittills okända proportioner konverterat löst
kapital till fast, hvilket sålunda bundna kapital icke vidare kan återgifvas
annorlunda än i form' af en stegrad produktion. och en ökad årlig vinst af
det nationella arbetet.

Om denna betydande konvertering varit lycklig och

välberäknad beror ytterst derpå, att det sålunda fästade kapitalet visat sigverkligen kunna gifva i nya värden icke endast en tillbörlig ränta utan äfven.
ett öfverskott, stort nog att återbetala sig eller'" amortera kapitalet under en·
icke alltför lång tid.
Detta är frågan, och det är den frågan, som ligger på botten af all'
vår närvarande oro och klagan.

Det är ju en allbekant sak, att af flere-

san1verkande orsaker, som det här skulle blifva för vidlyftigt att söka be-o
skrifva, prisen på en mängd af särdeles den stora produktionens alster, och
icke minst på dem,

SOlll

företrädesvis äro föremål för vår, produktion, såsom

jern och jordbruksprodukter, fallit ned till så låg nivå, att deraf alla beräk-:
ningar korsats.

Följden deraf har blifvit den naturliga, att en icke ringa del.

af dessa kapitalanläggningar icke förmå gifva något öfverskott alls utöfverarbetskostnaderna, och en annan del gifver en ränta, som är allt för ringa
att vara tillfredsställande.

En icke ringa mängd af detta nya fästade

~apital.

kan sålunda anses hafva gått förloradt och måste afskrifvas från nationalförlnögenhetens konto, åtminstone för så vidt de anmärkta låga prisen visa
sig konstanta.

Särdeles under de allra 'senaste åren har detta prisfall accen~
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tueraf sig och dermed äfven det ekonon1iskå trångmålet blifvit allt n1era
'skarpt och närmat sig till en kris.
Dertill komn1er äfven en annan faktor, som icke ringa bidrager att öka
våra svårigheter, den nämligen att en betydande del af denna nya fasta
kapitalanläggning skett på skuld.

Och detta icke endast i den n1ening, att .'

-de särskilda individernas egna tillgångar icke varit tillräckliga att bestrida
kostnaderna för hela den nya och förstorade produktionsapparaten, och att
för ändan1ålet således lån i många former måst upptagas, utan äfven i den
-mening, att landets egen rörligå förlnögenhet icke kunnat dertill förslå, hvar-rör vi nödgats i stora proportioner anlita äfven utlandet om försträckning.
'Till belysning af de belopp, hvartill endast någon del af denna skuldsättning
inom och utom landet stigit, vill jag erinra, att den i olika fastigheter in-

tecknade skulden stigit 1876-85 från 825 till 1,405 millioner eller 111ed 70
proc., och svenska statens skuld' under samma period ökats från 140 till 247
millioner

== 77

J~ingarnas

-

proc.

Alln~änna

hypoteksban.kens och

från 225 till 378 = 68 proc.

Anmärkas bör att den senaste siffran

ligger i den, som uppgifver den intecknade skulden.
'Och

landstl~ngs

lal~dthypotekfiföre

Städers)

kon~n~u17.ers

.

skulder hafva stigit från 56 till 109 millioner == 95 proc.

Den annuitet, som årligen erfordras för att förränta och amortera vår skuld
till utlandet, uppgår till äfver 30 millioner, en siffra, son1 snarare to-rde
böra höjas.
Det behöfves ju inga kon1mentarier för att inse, att del? redan i sig sjelf
-bittra reduktion af en mängd egendomsvärden, som af de stora prisfallen
'yarit en oundviklig följd, måste fora med sig ännu svårare trångmål för dem,
som i någon högre grad grundat sin affär på skuld, afsedd att förräntas och
:amorteras af egendomens afkastning, men nu finna sin egendom dertill oförtl1ägen, och följaktligen sig sjelfva bragta i ett ekonomiskt läge, som hotar
med ruin.

Detta har äfven fört med sig en allvarlig och svår olägenhet,

icke bör fördöljas.

SOIU

I den mån nälnligen flerfaldiga slags egendomars lnin-

-skade rentabilitet föranledt sä.nkning af deras penninge- eller realisationsvärde, hafva naturligen banker och enskilde blifvit allt mindre hugade att
placera sina medel mot säkerhet i sådan egendom och fordrat allt större
marginal mellan uppskattningsvärdet och belåningen.

Deraf har föranledts

ett anlitande af den personliga krediten, hvarvid den enes ;kredit fått tjena

'
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till stöd för den andres, i en grad, son1 för oss torde vara egendon1lig och
som verkligen nlåste befaras hafva' stigit. till den omfattning, att bruket af
kredit 111åste s'ägas alltför mycket hafva närmat sig till missbruk. -

Se der,

efter min uppfattning, de båda frän1sta anledningarna till vårt ekonomiska
betryck: de öfver snart sagdt hela verlden kännbara och, starka prisfallen på.
de produkter, af hvilkas frambringande en stor del af vårå nya och oerhörda
kapitalanläggningar just afsett att hemta medel till sin förräntning, och amor-o
tering, och derjemte en alltför både omfattande och djupgående skuldsättning,.
som nödvändigtvis måste öka känslan af osäkerhet, med deraf vållade fler-faldiga .kreditmissbruk.

Naturligen kan man derjenlte uppsöka äfven flera

andra orsaker, men det 'går öfver gränsen af detta föredrag, och de två an-o
gifna kunna ju dessuton1 anses tillräckliga.
Frågar man nu, hur botenledIet kan finnas mot detta onda, måste jag'
svara, att jag fruktar någon panace deremot icke står att finna.

Minst af

allt torde det så kallade nya, men i sjelfva verket mycket gan1la, tullpolitiska
system, som på senar:e år åter börjat lefva upp och tränga sig fram med
löften om skydd och hjelp, kunna påräknas såsom en sådan.

Hvilken som

vill öppna ögonen har lnåst kunna se, huru den under de senaste 15 åren
öfver hela verlden spridda produktionsapparaten med hjelp af ångan, elektriciteten och allt lnera ökade tekniska kunskaper är stor nog för att tvinga
att i skarp inbördes täflan söka arbete och sysselsättning på mycket redu.cerade vilkor

o~h

att i denna täflan med ansträngning af hvarje muskel söka

ytterligare nedtvinga sina kostnader för att kunna än billigare erbjuda sina
tjenster.

All verldens produktion och icke blott vår egen lider under detta

tryck och n1åste väl komrna att så göra,' 'intilldess förbrukningen hunnit så
växa, att den kan bättre tillgodogöra sig allt det, som nu ~ alltför riklig lnängd
erbjudes -

att försöka spjerna emot dessa förhållanden, att undandraga sig

detta tryck' genom att resa upp emot det utländska arbetet en ny kinesisk
mur, är i verkligheten intet annat än att inlåta sig i strid med ångan, elektrieiteten och hela den nya industriella utvecklingen, hvilken strid måste blifva
fåfäng och der nederlaget får betalas· ,dyrt.

Kanske kunde vi hafva inlåtit

oss på ett sådant experiment, om förhållandena hos oss ännu vore som för
30 år sedan.

Men .numera, då en så högst betydande del af vårt nationella

arbetes produkter 111åste söka sin afsättning på utlandets lnarknader, och så-
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lunda lnåste kunna bestå i täflan nlecl detta utländska arbete, vore ett sådant
experinlent icke endast fåfängt utan säkerligen ruinerande.
Af hvad' jag

~aft

äran anföra synes l1lig böra framgå, att Inan bör' noga

betänka sig, innan man lockar ytterligare nya kapital att fästa sig i produktionsgrenar, hvilka »systelnet» lofvar att genom premier och höga pris göra _
inkomstbringande, löften, som det ganska säkert icke skall kunna honorera;
och

derjemte n1an bör noga vakta sig för att i sträfvandet dertill icke

skada, kanske lifsfarligt, den1 af våra näringar, sonl under de senare årens
allvarliga kamp för lifvet visat sig kunna icke allenast bestå på fri och egen
grund utan äfven derunder gå stadigt framåt, näringar, af hvilkas blon1string
vi dock till slut måste blifva beroe~de för att kunna göra heder åt våra förbindelser till utlandet.
Härefter yttrade sig:
Herr Byråchefen, Grefve Halnilton : Det är endast i förhoppning att
kunna bringa en diskussion till stånd, som jag tagit n1ig friheten att begära
ordet.
Det synes nlig som om det lnöjligen fqnn~s ännu en synpunkt, från
hvilken man kan betrakta den nu föreliggande diskussionsfrågan. Vi veta ju
alla, att en öfvergång till det nya systemet innebär en öfvergång till den s. k.
~~autonoma»

tulltaxan, en tulltaxa, som icke är bunden för vissa tider genom

handelstraktater n1ed utlandet, såsom vår nu är, utan tvärtom, såsom i Tyskland, för hvarje särskildt fall uteslutande bestälnmes af landets egna intressen.
Erfarenheten från utlandet har elnellertid lärt oss, att en dylik öfvergång
ingalunda innebär, att ett organiskt och väl ordnadt system en gång för alla
fastslås för att sedan förblifva gällande, utan det modifieras hvarje år. ' Icke
heller . ä~ det någon upplyst och vis tyrann, som bestämmer

de~a

förändrin':

gar i tulltaxan, utan de äro frukter af ständiga partistrider, i hvilka sakkunskapen har mycket litet inflytande.

Om vi gå t. ex. till Tyskland, så finna

vi, 'huruledes man der under sju års tid icke gjort. annat än ändrat sitt tullsystem.
Jag har nyligen i en artikel on1 ställningen i Tyskland, som jag offentliggjort, erinrat om ett uttalande rörande förhållandena der.. En af de tyska
handelskamrarne har yttrat:· »Prisfluktuationerna bestälnmas numera icke
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här af förhållandet 111ellan tillgång och efterfrågan, utan efter de vexlande
åsigterna rörande de tullsatser, som möjligen kunna åsättas». Om Illan studerar förhållandena i Tyskland, tror jag, att man lätt skall finna, att det är
partikombinationerna,

SOln

oftast bestämt tullsatserna.

På samma sätt skall

det gå hos oss.
Jag har ansett" denna synpunkt så vigtig, att den i denna diskussion
icke bort lemnas alldeles opåaktad.
Herr Majoren Stjernspetz:

Doktor Arnberg slutade sitt sakrika an-

förande med en sats; som jag, för min del, finner fullkomligt riktig, nämligen
att en milliard blifvit de sista' åren nedlagd 'på en stor mängd nya förbättringar. Vi veta alla, hvari dessa bestå, nän1ligen i jordbrukets utveckling,nya ladugårdar, jernverkens och de rnekaniska verkstädernas ombildning,
jernvägsnätets tillväxt, m. m.

Slutligen yttrade Herr Arnberg, att den högst

väsentliga del af våra näringar, som måste söka afsättning på verldsmarknaden,
böra vi på så sätt taga vara på, att vi låta dem obehindradt kämpa med utlandet, emedan det är deras afsättning," som skall betäcka den annuitet om

30 millioner kronor, som vi. ha(va att årligen betala.

Detta är nog riktigt.

Men protektionisterna hafva i detta hänseende en annan lära. Den lyder så:
. genom det skydd, som den tyska industrien och det tyska arbetet hafva derutinnan, att de ensamt beherska den inhemska marknaden, kunna detta lands
industriidkare helnma få så bra betaldt för sitt arbete, att de sedan lTIed öfverskottet af sina tillverkningar kunna för mycket lägre pris, ja, lägre än hvad
sjelfva produktionen kostat dem,

öfversvämm~

andra länder.

Nu har man

tänkt sig, att den~a protektionistiska lära "skulle kunna tillän1pas äfven på
Sverige och på våra näringar och således fordrat enahanda skydd för vårt'
inhemska at'bete för att kunna höja priserna vid omsättningen inom landet· i
akt och mening, förlnodar jag, att derigenom sätta äfven våra fabrikanter i
tillfälle att, om också till underpris, i sin mån skicka en mängd af sina alster till utlandet.
Det~a

är just protektionisternas kardinalpunkt, och jag skulle vara myc-

ket tacksam, om vid denna diskussion någon utredning kunde lemnas; huruvida ett sådant förhållande skulle vara fördelaktigt för vårt

la~d

i allmänhet.
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", Herr Redaktören Beckman: Det är endast' på den grund, att herr ordföranden medgifvit oss utbryta hvilken punkt som helst ur herr Arnbergs anförande, som jag vågat att för 'några ögonblick anhålla om ordet.
En föregående talare nämnde, att det icke vore någon »vis tyrann»,
sonl åsatte tullarne.

Det ligger alldeles utanför de visa beräkningarnes Oln-

råde och möjlighet att så väl afväga och afpassa tullsatserna, att de verkligen
lända till allas gagn, utan att den ene eller andre blifver lidande.

Dervid

leddes mina tankar till särskildt Alnerikas Förenta stater, just emedan man
af flere skäl franlhållit dessa såsom det land, der den protektionistiska lustgården företrädesvis skulle blomstra.
Det har likväl ofta blifvit erinradt, att Förenta staterna, trots sin tariff,
ingalunda undgått de senare årens kris, utan delat den med de länder i Europa, sonl, vare sig de äro frihandlare likasom England eller protektionister
såsom Tyskland, varit utsatta för ganska våldsaulIna rubbningar i ekononliskt
hänseende.

Förhållandet är, att för två år sedan hemsöktes Amerika af en

kris, som var så våldsam, att man knappt på något håll sett dess nlotstycke,
och att, enligt officiella beräkningar, en million arbetare stodo arbetslösa, -ett förhållande,

SOIU

man, likaledes enligt officiella beräkningar, antagit inne-

bära en nlinskad produktion af omkring tre lnillioner dollars

Olll

året.

Detta anför jag för att visa, huru protektionistiska länder, äfven när de
äro så gynnade sOIP Förenta staterna -

denna väldiga kontinent med dess

vexlande klimat och med både söderns och nordens'produkter - ändock icke
kunna undgå dessa kriser.

Just der har man oupphörligen sökt inbilla sig,

att man, genom att afstänga sin stora verldsdel, skulle bringa näringslifvets
utveckling derhän, att förhållandet mellan producent och konsument blefve
jemnt afvägdt. Detta har dock naturligtvis visat sig vara omöjligt. Det stora
åkerbruksintresset, som fått betala så nlycket för industriens alster, har ständigt känt sig lida under trycket af nödvändigheten att betala sina redskap,
förnödenheter, kläder o. s. v. långt dyrare än under andra förhållanden.
För öfrigt hai') lnan i särskilda fall haft högst egendomliga exempel just
derpå, huru dessa protektionister, som inbilla sig så väl afväga saken, bedragit sig sjelfva.

Jag ber att få omnämna ett par sådana exempel.

Före år 1854 existerade,

SOlTI

bekant, en temligen sträng tulltariff 01el-

,lan Förenta staterna och de brittiska besittningarna.

Då uppgick det ölnse-
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sidiga utbytet blott till on1kring tju.gri millioner dollars.

Sedern1era,· då man

upphäft denna tariff och i stället infört den s. k. öll1sesidighetstariffen, växte
det år från år, nlen vann sin utveckling först under kriget.

Då ökades be-

loppet till ungefär fyra gånger och uppgick till åttio lnillioner dollars.

Men

efter denna tid; då skyddsströmningen vann full seger (1865), afstannade tillväxten.

Man stod, trots den stora utvecklingen, under långa tider qvar på

samma ståndpunkt.
Man hade sålunda icke blott beröfvat sig ganska stora utbyten i allmänhet, utan direkt skadat mångfaldiga näringar. Bland dem känner jag händelsevis särskildt en, som rent af fick dödsstöten. lVlan plägade nämligen i Amerika införa en 11längd kanadensiskt virke för att deraf tillverka delar af hus,
hvilka sedan med stor fördel exporterades till flere trakter af jorden.

Men

när så tull på Kanadas »pine» kon1, så dödades naturligtvis denna näring.
Detta är ett fall, som synes mig ganska betecknande just derför, att här icke
fans någon naturlig, afstängande gräns, som kunde hindra rörelsens fria gång
111ellan Kanada och Förenta staterna. San1färdseln gick här alldeles lika väl
för sig som lnellan de enskilda staterna inonl Unionens eget område.
Jag kan nämna ett annat fall.

Det rör åter ett mera atlägset liggande

land, Chile. Det var en uhnärkt afsättningsort för arnerikanska· bomullsvar?r.
Vi veta, att Amerikas bomullsfabriker varit utsatta för svåra kriser i följd af
öfv.erproduktion, som ofantligt nedtryckt priserna. De hafva stått så lågt, att
amerikanska varor till och med stundom sålts i 1Vlanchester, derifrån de sedermera skeppats ut i· verlden såsom engelskt gods.

Trots de

amerikans~a

fabrikernas oerhördt låga pris har det dock lyckats engelsmännen att bibehålla
nästan all denna handel med Chile, fastän den vore naturligare för Förenta
staterna.

Detta beror -

tilll på koppar l

nlärkligt att säga -

c1erpå, att man år 1869 lade

En amerikansk författare beskrifver, huru en person kom

till Washington och för åtskilliga ledamöter af kongressen omtalade, att han
funnit en koppargrufva, en ny naturlig tillgång, .som han gerna ville bearbeta.
lYren han visste icke, huru han. skulle kunna tillgodogöra .sig upptäckten, ty
det rådde så stor konkurrens.
helt likgiltigt -

»Det får ni se er om» -

»vi kunna icke göra något för er.»

svarades honom

Modfåld började »upp-

täckaren» att grubbla, hur han nu skulle bete sig. Då fick han en ljus ide:
patriotismen!

»~Iine

herrar», sade han då, »herrarne måste komma i håg,
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lVIan' måste understödja det nationella

arbetet, och jag säger rent ut, jag .7Jlåste hafva tull för att kunna reda mig.»
Ochtull fick han. Så gick

d~t

med artikeln koppar 1869. Nu hade engelska

fartyg alltid plägat föra koppar. från Chile såsom återfrakt till England, till
kopparverken i Swansea.

Men amerikanerne n1ed sin tull på koppar kunde .

omöjligen, ehuru de numera tillverka bomullsvaror billigare än engelsmännen,
föra in koppar såsoln återfrakt, och så lönade sig ej affären. Sålunda. hafva
de genom sin tulltariff beröfvat sig en ganska betydande marknad för sina
bomullsvaror.
Många sådana exen1pel skulle kunna anföras.
Oln

För öfrigt har äfven in-

Förenta staterna, såsom herrarne väl veta,_ den inbördes konkurrens, son1

föredraganden så vältaligt skildrat, verkligen nära nog dödat åtskilliga af just
de vigtigaste näringarna eller åtrninstone till en tid gifvit delTI ett förlamande
slag. Särskildt vet jag, såsom sjelf intressent, blott allt för väl, att jernindustrien i dess olika grenar tidtals genomgått så hårda krlser, att till och lned
protektionisterna hafva häpnat och öppet erkänt, att något sådant aldrig skulle
hafva förekomn1it, om icke den stora premieringen å de olika jernartiklarne
lockat till öfverproduktion.
Herr Byråchefen, Grefve Hamilton: Jag ber endast att få säga några
ord med anledning af Herr Stjernspetz' yttrande. Han tal.ade Oln, att protek\j

tionislnen" gör näringarna så starka, att de kunna på den utländska n1arknaden bortslumpa sitt öfverskott.

Jag skall då be att få omtala ett par rätt

egendomliga -fall af dylikt bortsllllnpande.

Det var fråga on} en kolossal le-

verans af jernvägsskenor till den engelska kolonien Victoria. Alla mera framstående engelska fabriker gjorde sina anbud, men firman Krupp i Essen. satte
sina pris så lågt, att de andra icke kunde täfla, och tog leveransen.

De ty-

ska protektionistiska tidningarne voro fylda af jubel öfver den tyska jernvägsproduktionens styrka.

Då var det likväl någon, som' var nog elak att om-

tala, huru firman Krupp verkligen kunde åtaga sig en leverans på sådana
vilkor.

Ett par månader förut hade nän1nda firll1a fått· leverera ett större

parti jernvägsskenor till tyska staten och hade då betingat sig ett pris, som
fullt betäckte förlusten på leveransen till den engelska kolonien, och man
kan derför

Olll

dessa jernvägsskenor, som Krupp levererade till Victoria för
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ett så lågt pris, säga, att de blefvo skänkta af den tyska staten eller rättare
af den tyska, skattdragande befolkningen.
Det andra fallet är följande.

Det inträffade förra året, att de engelska

sockerfabrikanterna, redan förut bekymrade för den stora konkurrensen från
Tyskland, högljudt klagade öfver,. att deras näring ginge totalt under och att
de leda en synnerlig stor skada derigenom, att de tyska

sockerfabrika~tei"na

rent af skänkte bort sitt socker på verldsmarkiladen. I London gick det

t. o. m. så långt, att då man köpte någon vara, fick man socker på köpet
(sugar for nothing). Vid· närmare undersökning visade det sig emellertid, att
i England uppstått en ny storartad industri, närnligen konfektyr- och karamellfabrikationen~,

hvilken nästan uteslutande lefde på det billiga tyska sockret.

Denna present från Tyskland hade således framskapat en ny produktion.
Herr Bankofullmäktigen, Fil. D:r Ål'nberg: Jag ber

OUl

ursäkt, att jag

ännu en gång tager till ordet, men jag måste med ett par ord besvara den fråga,
som Major Stjernspetz nyss framstälde. Såvidt jag kunde förstå, framstäide han
såsom en diskussionsfråga den protektionistiska satsen, att genom tullar skydda
det inhemska arbetet och försäkra detsamma ett högre pris för den inhemske
arbetaren och sätta verkstäderna i stånd att slumpa ut sina varuöfverskott.
Jag skall icke fästa mig vid det mer eller mindre förhatliga deruti, att på
detta sätt ålägga en nation att betala ett högre pris på sina vigtigaste förl1ödenhetsartiklaI~

för att sätta en eller annan mekanisk verkstad i stånd att

föra ut sina produkter.

Detta kan förklaras och ursäktas hos de stora pro-

tektionistiska nationerna, men jag skall be att få fästa uppmärksamheten på,
att, för att kunna lned framgång företaga ett .sådant experimentJ det fordras,
att det skall vara en nation, som 1:0) är tillräckligt rik för att kunna pålägga
sina lnedborgare en dylik taxation och 2:0) hvad skulle vi hafva för en nytta
deraf? Detta går an för Nordamerikas Förenta stater med sina 60 lnillioner
invånare, eller för tys'kland, som inom sig konsumerar
varan och skickar ut endast den återstående

]/5'

det betinga mig ett tillräckligt högt pris för dessa

4/5 af

den producerade

Om jag då kan inom lan4/5

af varorna, så kan jag,

utan att vara så nogräknad med priset, skicka ut resten.

Huru skulle detta

ställa sig hos oss? Se" vi på våra exportartiklar, jern- och trävaror, ladugårdsprodukter, tändstickor, pappersmassao. dyl., så är, hvad beträffar de
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rent industriella artiklarne, vår marknad ganska liten och vår konsun1tion
af dessa varor en obetydlighet i förhållande till
en stor del af produktionen,

~om

pro(~uktionen.

Det är således

måste söka sin afsättning på utlandet. Jag

ber då herrar protektionister beräkna~ till hvilken grad prise.rna på de nyss
nämnda varorna måste höjas här helnIna, för att det skulle bära sig för fabrikanterna att, till underpris, skicka ut öfverskottet.

Hvad' sorn således Ame-

rika och Tyskland kunna tillåta sig i detta afseende, sker endast på grund af
att de äro stora och rika nationer, lTIen detta kunna vi icke ens försöka.
Det vore också oklokt
hållet vilkoret derför -

af oss

att söka efterlikna detta, ty vi sakna helt och

en stor inhemsk konsumtion af våra exportartiklar.

Herr Grosshandlaren SöderströIn: l\1ed den erfarenhet jag har Oln Förenta staternas industri och på grund af att jag under ett tiotal af år fått mig
tillsända priskuranter och ritningar på allt nytt,

SOlU

uti detta land förekommit

med afseende å industrien och i synnerhet rörande jernvaror, råmateriel och
ångmaskiner, kan jag säga, att den amerikanska industrien icke kan tillverka
sina varor till så billigt pris som vi. De hafva t. o. m. från Amerika afsändt
en och annan last till England, hvilken icke, oaktadt alla försök, kunnat säljas till antagligt pris.

De bjödo t. o. In. ut sina varor i tidningarna, .men

.köpare infunna sig icke ändå.

Slutligen måste de sälja till underpris och

gjorde naturligtvis stora förluster.
Hvad -beträffar specielt de amerikanska symaskinerna, så hafva de icke
rönt så stor efterfrågan som våra egna.

Allt detta till följd af protek-

tionismen.
Herr Ingeniören Lindell: Med. anledning af Major ~tj~rnspetz' fråga ber
jag att närmare få ingå på det af Grefve Halnilton omnämnda förhållandet i
England. Ej mindre än tre sockerproducerande länder, nän1ligen Tyskland, Öste.r:rike och Frankrike, hade inlåtit sig på den täfian, att lTIedelst exportpremier
uppmuntra tillverkning och export af socker. Följde)) bIef att en stor del af
denna öfverproduktion strömmade till England och
sockerraffinaderier att upphöra med sin tillverkning.

tvingad~

detta Iand.s alla

GenOn1 den undersök-

ning, som med anledning deraf gjordes af den engelska regeringen, bIef det
emellertid utrönt, att den skada, som derigenom tillfogades den engelska in":
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dustrien, i lllångfaldig grad uppvägdes utat' den nytta, son1 tillsk\rndades landet genonl uppblo111stringen af en annan industrigren.

Den stora massan

billigt socker' hade nälll1igen föranledt en storartad tillverkning af cakes och
allehanda småbröd, hvari socker ingår, och dessa produkter kunde nunlera
säljas till så lågt pris, att de icke blott ingått i de mindre benledlades förbrukning, utan äfven kunde llled fordel försäljas till just SalTIlna länder, som
till underpris afyttrat sockret.
Den vinst, son1 det engelska folket gjort på detta tillkonstlade affärsförhållande, utgör, enligt beräkning af förre finansministern Mun della., ej mindre än 34 lllillioner pund st.
Då ett land vill särskildt skydda en industrigren geno1l1 införseltullar
och bestämn1er dessa tillräckligt höga, för att de skola blifva verkligt effektiva, kastar, sig na.turligtvis spekulationen på just den industrigren, hvarigenorn
öfverproduktion lätt UppkolllIner. Skall ej prisfallet blifva alltför stort, lnåste
afsättriing till utlandet på ett eller annat sätt beredas, och kan detta ej ske
på annat vis än medelst exportpremier eller varans försäljning till underpris,
så förorsakas visserligen derigenom en lllängd obehagliga ·rubbningar i andra
länders handels- och produktionsförhållanden, men totalresultatet blir alltid,
att ett sådant bortschackrande af en öfverproduktion blir till skada för det
exporterande landet, men till' nytta för det land, SOIU förstår att begagna sig
af varans billighet.
Herr Fabrikören J. Bolinder: Jag skall icke inlåta mig på den nu föreliggande frågan i dess allulänhet, utan endast, nled

a.nledni~g

af Herr Ord-

förandens uppmaning, yttra några ord angående en speciel sak, son1 förekotllmer inoln det utlåtande, som innevarande riksdags bevillningsutskott till
Riksdagen afgifvit. Det är om tullen på taekjern, son1 jag här ber att i korthet få säga några ord.
Den tull,' som bevillningsutskottet föreslår att åläggas tackjern, utgör

80 öre per 100 kg. ,Åläggandet af denna tull torde visserligen vara dikteradt
af vähnening för våra' industriidkare, men jag tror dock icke', att den lnedför
den fördel, S01l1 utskottet tänkt sig.' En tull på tackjern af 80 öre per 100
kg. utgör omkring 30 öre per centner.

De, SOlll således först skulle hafva

något' g'agn af denna tull, vore väl' lnasugnsegarne och tackjernstillverkarne,
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på grund deraf att konsututionen inom landet då skulle blifva större.

Jag

vågar dock påstå, att, ·enligt n1itt förn1enande, detta icke skulle blifva händelsen.

Jag vill i det afseendet omnäu1na, att under förlidet år kostade det

svenska tackjernet 2,83 kr. per centner, under _det att prinla engelskt jern
betingade en kostnad af endast 1,74 kr. per centner.

Om vi nu skola tvin-

gas att använda af det svenska jernet, så kommer detta att i alla fall blifva
dyrare än det engelska, hvilket, med e11 tull af 30 öre ·per centner, icke k0111mer att gå upp högre än till 2,04 per centner, och då är detta jern af »första
klass». Då nlan härtill lägger, att. det svenska är mera hårdarbetadt än det
engelska, så blifva arbetslönerna för svenskt jern 25

%, 30 % a 40

~~

högre,

kanske mera,· i förhållande till jernets hårdhet. Nu är dessutonl förhållandet,
att vi icke kunna undvara det engelska jernet, vi luåste hafva det, ty det är,
son1 jag nyss sade, lättare bearbetadt, innehåller mera fosfor, är .lättare att
sn1älta och flyter lättare ut än det svenska. Det svenska tackjernet har utan
tvifvel stora fördelar, och det finnes jernsorter hos oss,
närnla sig de engelska, såsoln våra

myrln~huer

SOlD

ganska mycket

Hl. fl., nlen det engelska jer-

net är dock för oss nödvändigt.
. För min del anser jag, att det skulle vara synnerligen fördelaktigt, on1
vi finge tull på den förädlade varan af luig nyss omnämnda betänkandet.
på plåt och spik -

men så är ju icke förhållandet i det
Man har visserligen fördubblat tullen

I11en det finnes en stor nlängd andra jernartiklar, hvilka

man icke kan belägga 11led någon tull, till följd af den nu gällande franska
handelstraktaten; bland dessa lnå nämnas: maskingods, hvilket utgör en betydlig del af vår· tillverkning, och här finnas ju verkstäder, som sysselsätta,
sig endast med denna sak. Skola vi nu, 111ine herrar, sätta en tull af 30 öre
per centner, så utgör ju detta 20

% af

varan, och då dertill komma andra

afbränningar, SåSOlIl för råäl11nets fraktande från

F~ngland

hit och dessuto1l1

råvarans eget värde, så blifver vinsten icke så stor, son1 man kanske föreställer sig.

Skola vi dessutoln vänta i 5 år, innan den franska handelstrak-

tatel} utgår, så kan »kon hinna dö, lnedan gräset gror».

Om 11lan nu har

svårigheter att bekämpa, hvad skulle det då icke, bli, OIn den föreslagna tullen blefve antagen?
Vidare vill det synas lnig SOI11 on1 man, genol11 att lägga tull på tackjern, skulle vilja favorisera 111asugnsegarne och detta af den anledning, att
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nlan ansett de arbetare, som 'sysselsätta sig med denna handtering, utgöra
ett större antal än dem, sonl arbeta vid de mekaniska verkstäderna.

Jag

tror icke, att detta är förhållandet, och det bevisar endast obekantskap med
'förhållandena att påstå någonting sådant.

Här i Sverige finnas många mas-

ugnar, det är sant, lllen om vi beräkna den personal, som användes vid
dessa ugnar, så är jag fullt öfvertygad om, att den är mycket mindre än
den, som är sysselsatt med maskintillverkning.

Någon likställighet måste

förefinnas, men såsom det nu är hafva de mekaniska verkstäderna ytterst
svårt att draga sig fram.

Jag fåi-a derför säga, att det kan vara välment,

men det är absolut icke välbetänkt att ålägga tackjernet den tull, som blifvit
föreslagen.
Min fasta öfvertygelse är, att om vi nu få tull på tackjern, så kOlll.mer
en stor del af de nlekaniska verkstäderna att stängas, och kanske antalet
sysslolösa
ugnarne.

~rbetare

då blir större än det, som nu har anställning vid mas-

NATIONALEKON,OMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 24 mars 1887.

Ordförande:

Bankeli7-'ektören J. H. PALME.

Till ledamöter af' föreningen invaldes:
Herr Ingeniören E. F. Göransson,
»

Löjtnanten C. J.

nl(Ernl1~ark,

Sågverksegaren J. P. Dahlberg och
)."

Fabriksidkaren F. L. Cöster.

Sedan den af herrar revisorer afgifna berättelse föredragits, bIef i en·
lighet med den deri gjorda hen1ställan ansvarsfrihet beviljad för nästlidet års
förvaltning.

F'il. D:r Lefl1er höll härefter' ett föredrag angående

Våra jordbruksarbetare med särskildt afseende på den
amerikanska konkurrensen.
Bland orsakerna till den tryckta ställning, hvari snart sagdt hela Europas jordbruk för närvarande befinner sig, nämnes vanligen i ett
sta. rumlnen elen. anlerikan,ska konkurrensen, -

~f

de främ-

och detta utan tvifvel med

full rätt. Tack vare åtskilliga betydande produktionsfördelar kunna nämligen
jordbruksnäringens idkare i vissa delar af Nordamerika på verldsmarknaden
afyttra sina produkter till ytterst låga pris, son1 måste åstadkolnma betänkliga
rubbningar i deras europeiska konkurrenters ekonomiska förhållanden.
4

Or
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sakerna till denna prisbillighet äro -

mars.

oafsedt transportväsendets oerhörda

utveckling - flere och så väl af varaktig som af mera öfvergående art. Under senaste årtionden hafva i Nordamerika ofantliga jordvidder tagits i bruk
och gjorts till enskild egendom; ännu kan ouppodlad jord af utmärkt beskaffenh~t { vissa territorier fås för några få kronor per tunnland.

Uppodlingen

af den genom årtusendens multnade gräsgrödor oerhördt rika präriejorden
kostar i allmänhet en obetydlighet, enledan plogen vanligen kan genast sät- tas i marken utan alla sådana föregående rödjningsarbeten,t sonl i länder af
-gammal kultur göra nyodling i allmänhet till ett ganska kostsamt företag.

I

mycket betydliga delar af Förenta staternas område kunna kreaturen året
Oln vistas i fria luften och få sin föda direkt på lnarken, så att alla kostnader för ladugårdsbyggnader, foderberedning o. dyl. kunna inbesparas.

På

präriejorden behöfs sällan någon dikning, einedan den djupa myllan -hvilar
på en genomsläpplig och godartad alf; och åtminstone för de första 10-20
skördarna kommer naturligtvis ingen slags gödsling ens i fråga.

En inga-

lunda ovigtig faktor i prisbilligheten är också de särskilda brukningsdelarnes
allmänt ytterst gynsamma form: regelbundna qvadrater -

stundom af ofant-

ligt stor, men oftast blott af omkring 70 eller 140 tunnlands areal med de
få oundgängliga byggnaderna i midten, hvadan jemförelsevis föga tid behöfver
förspillas på väg till ,och från fältarbetena.
Det menskliga arbete, SOlll användes på en gifven areal, är till qoanti-

teten ganska obetydligt; n1en det nordamerikanska jordbruket är dock i regeln mycket intensivt i ett par hänseenden, nämligen dels i fråga om det använda -arbetets qvalitet och dels genom bruket af redskap och maskiner af
yppersta beskaffenhet och för alla möjliga ändamåL
Ingenstädes i Europa, icke ens i det så intensivt jordbrukande England,
begagnas jordbruksnlaskiner i sådan utsträckning som i Nordamerika, der
lnenniskokraften ännu betalas allt för dyrt för att användas för sådana uppgifter som kunna fyllas medelst nlaskinarbete.
I synnerhet i de egentliga jordbruksdistrikten inom Förenta staterna är
nämligen arbetslönen ännu mycket hög; den har visserligen under senaste
åren -sjunkit icke obetydligt, men torde dock ännu, åtminstone i Vestern, vara
i medeltal 2-3 gånger så hög som i Europas förnämsta kulturländer; och detta

sakförhållande, som vid första påseende skulle tyckas försvåra Nordamerikas

Våra jordbruksarbetare n1ed särskildt afseende på den an1erikanska konkurrensen.
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konkurrens på verldsmarknaden, är säkert en åf de atlrakraftigaste' orsakerna
till dess öfverlägsenhet: dels genoln att, såsonl nyss sades, hafva framtvingat
det allmänna bruket af ypperliga redskap och lnaskiner, och dels genonl att
-

i samband med andra· faktorer -

göra Nordamerikas jordbruksarbetare så

afgjordt öfverlägsna den ganl1a verldens i allmänhet. Den politiska frihet och
aktade sociala ställning,. som äfven den sinlple kroppsarbetaren alltid fått och
ännu får njuta i Nordamerikas Förenta stater - framför allt i jordbruksdistrikten -- torde dock lninst lika kraftigt hafva medverkat härtill. Hufvudorsaken
luå emellertid vara hvilken sonl helst; säkert är, att det l1.Q/n.in.clt dyra legoarbetet i regeln står Nordanlerikas jordbruksidkare jemförelsevis billigt. Praktiska europeiska jordbrukare, sonl längre tid vistats i, Förenta staterna och på
ort och ställe tagit noggrann· kännedoll1

0111

dervarande jordbruksförhållan-

den, prisa i allmänhet nästan enstämlnigt de aUlerikanska

jordbruksarbetar~

nes stora flit och skicklighet, deras enorn1a uthållighet och högt utvecklade
intelligens. }\ilen de veta också att olntala,. hurusom de legda jordbruksarbetarne, som' dock icke äro lagstadda utan ofta endast en kortare tid arbeta
på san1n1a farm, likväl i regeln behandlas såsonl medlenlnlar af arbetsgifvarens fanlilj och njuta alldeles salnma förträffliga, för europeiska förhållanden
öfverflödigt rikliga kost (hvari sällan ingår något slags spirituosa, men deremot te, chokolad och andra läskedrycker, kött vanligen 2-3 gånger onl dagen nl. In.).

Till och med under elen långa period af utbredd arbetslöshet;

som under senaste åren egt rUlll i Nordalnerika, lära arbetsgifvarne i de inre
och vestra staternas jordbruksdistrikt i allmänhet hellre hafva betalt föga
sänkta löner till bepröfvade infödda eller helt naturaliserade amerikanska arbetare, än

~egagnat

sig af de erbjudanden af ytterst »billigt» arbete, SOlll

gjorts af de i stor mängd kringströfvande s. k.

tran~ps

eller flockar af arbets-

lösa, mest irländare' och andra på senare' tider invandrade personer. Af alla
dem, som i Förenta staterna· arbeta i jordbruksnäringen '- såsom sjelfständiga farmers eller legda arbetare -

äro, enligt en »Report of the . commis-

sioner of labour», Washington 1887, föga Iller än 10

%invandrare,

nära 90

%

infödda eller helt' naturaliserade alnerikanare, hvaremot omkring 32 % af. denl,
sonl äro sysselsatta i fabriks- och lnanufakturindustrierna, äro' födda utom
Förenta staternas gränser.
Jag har trott, att denna· hastiga blick på det nordamerikanska jordbruket
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och särskildt dess arbetareförhållanden kunnat vara lämplig såson1 inledning
till några betraktelser öfver vårt lands jordbruksarbetare, så lnycket hellre 50111
den amerikanska konkurrensen för närvarande bidrager till att gifva en akut
karakte~

åt alla de olägenheter, S0111 trycka vårt lands jordbruksnäring. Och

att särskildt arbetar~frågan är hos oss åtminstone för det större jordbruket/
ganska bekymlnersam, deron1 torde knappt någon meningsskiljaktighet kunna
råda bland deln, SOln hafva någon närmare kännedon1 on1 våra jordbruksförhållanden. Det lär väl bl. a. Ined fog kunna sägas, att vi röra oss i en »circulus vitiosus»' i det hänseendet, att jordbruksarbetet
l~altigt

i raegeln är under-

bl. a. del:för, att arbetarn,e äro dållgt aflönade -

och arbetarne

äro då/Igt a:jlönade del:för, att deras arbete är underhaltigt.

Jag vill

emellertid visst icke neka, att vackra undantag finnas; jag ber särskildt få
betona, att det nyss sagda alldeles icke får uppfattas såsoln någon hård 'anklagelse vare sig mot våra jordbruksarbetare öfverhufvud, ej heller Inot deras
arbetsgifvare; de förre som de senare äro utan tvifvel i detta fall n1er eller
lnindte ofria slafvar af forhållanden, som det icke står i den enskildes rnakt
att

l~elt

och på

el~

gång öfvervinna.

:

Våra jordbruksarbetare kunna lälnpligast indelas '-' i 4 stora grupper:
drängar, torpare, statare och daglönare. Det är i synnerhet de sist nälnnde,
som beröras af den nuvarande jordbrukskrisen, ty de inskränkningar, S0111
enskilda jordbrukare nödgas göra i det vanliga Inåttet af sin efterfrågan å
mensklig arbetskraft, torde i åtminstone relatittJt flesta fall hafva till följd,
att daglönare, SOln förut saknat fast anställning, nu mindre lätt eller blott.
för lägre betalning kunna erhålla sysselsättning.

absolut oftast -

Dernäst -

och kanske

torde inskränkningen drabba' torparnes extra d.agsverken.

Daglönarnes ställning var emellertid redan förut l~ albnänhet vida sälnre
än torparnes.

Fullt arbetsföra jordbruksarbetare hafva också i regeln före-

dragit och, såvida de i öfrigt varit någorlunda välkända och -

icke haft för

stor familj, vanligen lyckats att få fast anställning och sålunda slippa att lita
på tillfällig arbetsförtjenst. Det» fria» arbetet - utan städja - tilltalar dock en
och annan mer än vanligt sjelfständig natur äfvensom denl, som hafva särskild
lust och fallenhet för vissa arbeten, som vanligen pläga lelnnas »på beting»
(såsom t. ex. täckdikning, stensprängning

ffi.

In.). Dessutom finnes det eil gan-

ska talrik klass af daglönare, SOIU tillika äro egare af smärre j ordlotter i när-
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heten af större jordegendo~ar, hvilka kunna gifva användning åt den arbetskraft, som ej tages i anspråk af den egna torfvan." Ofta äro dylika småbrukare ...- liksoln i vissa trakter de indelta soldaterna -

bland de större går-

darnes bästa arbetare. Af vigt är det dock, att deras egna jordstycken icke
äro allt för dvergartade -

såvida icke den arbetslösa tiden kan användas

till någon lönande husslöjd. Att de egenclornslöse daglönarnes antal allt mer
må förminskas, är högeligen att önska; det nuvarande billiga priset på jorq
och byggnadsmaterialier borde också kunna hafva till följd, att allt flere sådana daglönare finge tillfälle att såson1 torpare eller ännu hellre på verkligt
arrende eller hälftenbruk öfvertaga smärre jordbrukslägenheter.
Tjenandet såsom

dräl~g

I

är väl i regeln endast ett öfvergångsstadium i

våra jordbruksarbetares lif och slutar vanligen ganska tidigt med g~fterlnål
och öfvertagande

~f

någon plats såsom torpare eller statare, en förändring,

som" tyvärr i ekononliskt qfseencle sällan är till det bättre. I stort sedt hafva
nämligen af alla våra jordbruksarbetare de ogifta drängarne det utan jemförelse bäst stäldt.

De få i allmänhet tillräcklig, ofta ganska god kost, och

hafva oftast vida högre kontant lön än den gifte stataren, som måste uppbära den allra största delen af sin aflöning in natura till nödtorftig föda för
sig sjelf och en mer eller mindre talrik familj.

Det kan också svårligen ne-

kas, att de ogifta drängarnes arbete vanligen· är vida mer energiskt än det,
son1 de lnestadels af näringsbekymmer tryckta gifte arbetarne pläga prestera;
det bättre kosthållet spelar härvidlag utan tvifvel en mycket betydande roll.
Tyvärr äro de ogifta drängarne allt för ofta i många hänseenden svåra att
hålla reda på; och en stor del af dem underlåter' helt och hållet att göra besparingar å den likväl ofta till 2-300 kr. per år uppgående kontanta "lönen
-

såvida icke emigration till Amerika leker i hågen.

Faktiskt är, att de

flesta jordbruksarbetare vid" sitt giftermål, åtminstone om de skola öfvertaga
ett torp, måste sätta sig i en skuld; som sedan trycker dem, kanske lifvet
igenom.
Det torde vara omöjligt att fålla ett allmängiltigt omdöme derom, huruvida torpare- eller

st(~.taresy'stemet

f6rtjenar

f6reträde~,

onl det betraktas vare

sig från arbetsgifvarens eller arbetstagarens synpunkt.. Så' väl det ena som
det andra har nämligen sina bestämda förutsättningar,. särskildt i de lokala
förhållandena.. På en skoglös slättbygd, der nästan all rnark är bördig åker-
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jord, torde det för arbetsgifvaren i allmänhet vara fördelaktigare att hafva
statare, SOIU åtnjuta bestämd lön hufvudsakligen in. natura, helst Oln äfven
deras falniljers -arbetskraft kan i händelse af behof tagas i anspråk Inot skälig ersättning.

I skogsbygder åter, der de odlade eller odlingsbara jordstYc-·

kena ofta ~igga ganska långt skilda från hvarandra och således knappt kunna
n1ed fördel skötas under ett bruk, är torparesystell1et afgjordt bättre på sin
plats.
Med afseende på torparne

~11åste

Jnan emellertid göra skilnad enlellan

sådana, sonl måste hålla dräng eller hjon för att fullgöra dagsverksskyldigheten, och sådana, som sjelfva göra dagsverke på herrgården - vanligen 1-- a
dagar i veckan och dessutom öfverdagsverken för bestälnd daglön. De förre,'

stortorparne) äro egentligen att betrakta såsom verkliga arrendatorer, ehuru
arrendet utgöres genom att hålla en eller flere arbetare till· tjenst på en bestämd herregård ; och det skulle i de flesta fall vara fördelaktigare för båda
parterna, om arrendeafgiften i stället finge utgå i penningar 'eller, kanske ännu
hellre, i jordbruksprodukter. Torparedrängarnes arbete är pämligen i regeln
Iner än vanligt otillfredsställande -

och för torparen-arrendatorn är det dock

ofta ett mycket tungt onus att skaffa folk, SOln något så när kan go~~{ännas
af jordegaren. Vill man jemföra torlJare och statare, måste jeu1förelsen gälla
. småtorpare, som sjelfva göra dagsverken för sitt torp.

Äfven deras arbete,

om också öfverhufvud vida bättre än torparedrängarnes, är i allmänhet föga
kraftigt och i regeln visst icke bättre än statarnes, snarare tvärtoln.

Huru-

vida sInåtorparne i det stora hela hafva det väsentligt bättre än statarne, n1åste
jag anse för en öppen fråga, S0111 icke kan besvaras lned ett enkelt ja ,eller
nej.

I vissa afseenden är nog äfven sn1åtorparnes ställning behagligare; så

t. ex. är deras helnlif lniIidre stördt af närboende medtjenares, deras bostäder äro, om också ofta n1ycket bristfälligG!-, dock vanligen ryn1ligare än statarnes, o. s. v.

SannoUkt kunna väl äfven innehafvare af ganska slnå torp

oftare, genoln mycket ansträngd flit arbeta sig till en något hättre

ställni~g.

Men så äro de också ständigt utsatta för faran att, alldeles utarInas genonl
lnissväxt, förlust af krea!,ur ,o. dyl.; och det är en ofta .;lnycket svår olägenhet för sInåtorparne, att deras arbete kan påfordras för. herrgårdens .räkning
just när d~t som allra bä:st behöfdes. för torpets brukand,e. Stataren har Ined
större säkerhet sitt dagliga bröd, DIn också vanl~gen lnycket knappt tilhnätt.

Våra jordbruksarbetare med särskildt afseende på den an1erikanska konkurrensen. 55

Jag tror ~j, att man kan uppskatta våra statares lnedelförtjenst per år (inberäknadt biförtjenster genolu hustrus och barns arbete) till Iller än 400 kr.,
lnöjligen ·utOlTI husruIn och bränsle.
vanligen -

Det är då föga underligt, om stataren

och troligen ännu nler i regeln än torparen -

måste på ålder-

domen anlita fattigvården, såvida icke egendomsegaren vill och kan härvid
spela fattigvårdens roll. .Öfver hufvud kan Jnan säga, att arbetsgifvarens personlighet är af en afgörande betydelse för så väl torparnes sonl statarnes
ställning.
Grundfelet i våra nuvarande arbetareförhållanden på landet, och hvilket
gör att arbetet, trots den n0111inelt jemförelsevis låga lönen, vanligen blir allt
för dyrt, är detta, att arbetarne hafva för litet intresse uti att jordbrukets
ekOn0111iska resultat blir tillfredsställande.

Nog finnas glädjande undantags-

fall, då arbetarne verkligen äro nära fästade vid sin »patron» och 11linst lika
Blåna onl hans bästa som om sitt eget.

Men i det öfvervägande antalet fall

går det dagliga arbetet slappt och dåsigt; arbetarne tycka, på sätt och vis
icke alldeles utan skäl, att. det kan vara dem temligen likgiltigt hur det går;
skulle det gå galet för deras nuvarande patron, så kOlumerväl strax en annan i hans ställe, arbetarnes dåliga lefnadsvilkor blifva i allnlänhet icke. derför väsentligt vare sig bättre eller sälure; de måste blott uppföra sig så, att
de ej blifva afskedade -

l11en faran härför är sällan så stor, att den kan

fran1kalla något större 111ått af flit och ansträngning. Jordbruksarbetarne stå
ännu för. det mesta, oaktadt vår i vissa hänseenden ju jemförelsevis goda
s. k. folkbildning, på en så låg intellektuel .och moralisk ståndpunkt, att de
gerna förhålla sig ungefär som lata och okynniga skolpojkar - . eller åtlninstone helst göra ingenting, när de äro utan tillsyn.

Särskildt i de .delar af

vårt land, der jordbruksarbetet företrädesvis drifves med oxar, finnes det allt
för ofta ett slående slägttycke nlellan deln som gå före och den som' går efter
plogen.

Onekligen är det ett stort framst~g när, såsom i synnerhet på se-

nare tider allt 111er blifvit brukligt, så många slags arbeten som möjligt få
utföras på beting -

och. detta icke endast af tillfälliga arbetare, utan äfven

af de lagstadda tjenarne.

Men ehuru betingsarbetet visserligen öfver hufvud

plägar gifva bättre resultat än arbetet på bestämd tid, har det dock en inneboende olägenhet, som gör det. i många fall mindre användbart, nämligen
att arbetsproduktens qfJantitet ofta höjes endast på qvalitetens bekostnad.
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Afven betingsarbetet fordrar derför, såvida icke arbetarnes redbarhet och
skicklighet stå öfver allt tvifvel - och huru ofta är väl detta förhållandet? mycken och noggrann tillsyn och kontroll.

Också är det bekant, hvilken

stor roll utgifterna för uppsigten öfver arbetarne spela i våra större jordbruk,
utgiftsposter, som, enligt många samstämmiga vittnes.börd, nästan äro okända
för Nordamerikas farmers. Och om vi i allmänhet på lika stor areal använda
kanske 3-4 gånger så många arbetare som i Nordamerikas mellersta och
~estra

stater pläga vara behöfliga, så torde väl olikheten i klimat, använd-

ning af maskiner m. 111. kunna förklara lninst hälften af denna skilnad men en ganska betydlig del får nog skrifvas på räkningen af våra jordbruksarbetares underlägsenhet i fråga om intelligens och skicklighet, arbetskraft
och arbetslust.
Enär det som nu blifvit sagdt torde för ll1ången synas vara ett hårclt

tal, ber jag att ännu en gång få fralnhålla, att våra jordbruksarbetare sjelfva
visst icke enligt min åsigt. få göras uteslutande eller ens till

hufvudsa~lig

del

personligen ansvariga för dessa missförhållanden, hvilka fastmer väsentligen
bero på antydda ekonomiska och sociala ker.

kanske äfven politiska -

orsa-

Men en forbättring är i alla händelser ·högst önskvärd och behöflig.

Hvar bör och kan då en sådan förbättring sökas? Ingalunda ornedelbart
eller företrädesvis i en höjning af arbetslönen! De experiment, som ll1ången
filantropisk jordbrukare gjort i den riktningen, hafva i allmänhet slagit lnycket illa ut.

Nej, arbetarnes andliga nivå lnåste höjas samtidigt lned att de-

ras materiella vilkor förbättras.

Och denna materiella förbättring måste stå

i omedelbart sammanhang med ett förbättradt ,resultat af deras arbete.

Det

är således, enligt lnin åsigt, å ena sidan ytterst önskvärdt och nödvändigt
att vår folkskoleundervisning kraftigt utvecklas i den mera praktiska riktning,
som onekligen redan blifvit i någon,

n~ål~

inslagen; särskildt vore önskligt,

at~

våra folkskolelärare af båda könen sjelfva allmänt finge en klarare insigt i
det materiella arbetets ära och betydelse icke 111inst för folkets och individernas. sedliga framåtskridande.

Men det uppväxande arbe~areslägte,

SOUl

så-

lunda blifvit genom en lnera praktisk skolundervisning bättre än det nuva..
rande uppfostradt och skickliggjordt. för sina lifsuppgifter, borde också kunn~
gå. till sitt arbete med ljusare framtidsutsigter. Och detta önskningsmål torde
verkligen.kun.na hinnas -

på flera vägar..
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För. en talrik klass af våra jordbruksarbetare skulle det utan tvifvel vara
mycket fördelaktigt, om vi finge en tidsenlig ärren(lelag, tillälnplig äfven i
fråga om kontrakt angående torplägenheter*).

I ganska många fall skulle-

det bestälndt vara till ömsesidig fördel för jordegare och torpare, om elafJs-

verkena i

alln~änlte.t

och särskildt de obestän2(la arbetsprestationerna (extra

dagsverken vid anfordran o. dyl.) bortfölle eller, åtIninstone för aflägset lig:·
gande torp, utbyttes mot bestän1da afgifter, helst in natura, så att jordbruket
.på de större gårdarne i regeln sköttes endast med alldeles i närheten boende·
torpare, lagstadda drängar eller -

måhända Iner undantagsvis -

statfolk.

Arbets9!fvarne borde mycket mer, än hittills i allmänhet varit förhållandet, träda i vänlig, personlig beröring med sina arbetare, genom samtal
och undervisning söka· höja deras andliga nivå och lninska den gapande klyfta,.
som ännu förefinnes mellan intelligensen och kroppsarbetet och i hvilken, omden ej med lärnpliga medel i någon mån utfylles, den lnoderna eivilisationen
lätt nog kan komma att göra ett ödesdigert fall.
Hvad beträffar särskildt de gifta statarne, borde deras bostäder allmänt.
vara rymligare -

Oln möjligt blott en eller högst två fan1iljer bo i samma

Jilla hus -- och hva.rje statare hafva en egen, icke allt för liten trädgårdstäppa,.
der hans egen och i .synnerhet hans familjs arbetskraft kunde på fristunderfinna en lönande sysselsättning; att statarl1e finge hålla smärre husdjur blefve'
också ett korollarium af denna anordning, som redan lned stor fördel finnes
tillämpad på åtskilliga ställen både inom och utom vårt land. Men den

verk~

samn1aste åtgärden till höjande af jordbruksarbetets intensitet och till förn1in-skande af de öfverdrifna kostnaderna för tillsynen, torde vara, att man småningom allt allmännare och i större utsträckning ger arbetarIIe proportio--

nerlig an,del

l~ J·orelbrukets

a:fkasttIin{j.

Jag vet väl, att .-många och stora svårigheter kunna yppa sig vid försök(att praktiskt tillämpa ett sådant an clelssJjs tern. Men jag vet också och skulle
kunna medelst ganska talrika exen1pel ur verkligheten styrka; att dessa svå-figheter i allmänhet icke äro oöfvervinnerliga utan kunna med god vilja och
någon uthållighet åtminstone till väs~ntlig del undanrödjas. Ti<len tillåter mig
tyvärr icke att nu ingå i några detaljer; i ett föredrag vid senaste allmänna
*) Jfr Kapten Halvar Tisells förtjenstfulla och sakrika afhandling'~
arrendelag» , Nyköping 1885.
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landtbruksrnötet har jag meddelat några sådana; för öfrigt kan hänvisas till
Boehlnel~t's

arbete Die GellJinnbethet'ligung, den i Paris utkomnlande Bulle-

titl. de la participatiol~ (aux benefices), den förut nämnda ·alnerikanska Report qf th.e conln~issioner qf' labour, Lecouteu;r Cours cl'econorn.ie ru.rale
(särskildt angående lll:r Bignon's förbättrade hälftenbrukssysteln på egendolllen
Theneuille 111. m.), In. fl.
Jag kan icke underlåta att till slut, onl också blott med några få ord,
'omnänlna den lllärkliga rörelse, som f. n. tyckes allt mer

utb~eda

sig bland

jordbruksarbetarne, särskildt i England, i syfte att bilda arbetarebolag (for

bedrtfbande qf J·urdbruk.
taladt, att ett sådant bolag -

För någon tid sedan såg jag i en tidning
af' olllkring ett 20-tal arbetare -

0111-

vore på väg

att bildas i vårt land (i närheten af Söderköping); jag vet dock ej, huruvida
uppgiften är grundad.

I England finnas ett par sådana bolag,solll l11ed ·rätt

god fraulgång existerat redan i årtionden, och under de senaste åren hafva
flere nya uppstått och hittills visat resultat,

SOlll'

visserligen icke äro af-

görande, lllen likväl måste anses ganska löftesrika, i synnerhet om man
tager hänsyn till den ytterst svåra ställning, hvari Englands jordbruksnäring
i allmänhet f.

11.

befinner sig. -

Den nationalekononliska teorien vill väl i

allmänhet utdönla dylika J'ordbruksbolag af arbetare; för min del anser jag
likvisst fulltygadt, att de under bestämda förutsättningar kunna lyckas; för
öfrigt kan endast en längre tids erfarenhet härom fälla slutligt utslag. EInel..
lertid erfordras .onekligen för dylika ,bolags franlgång ett allt för stort nlått
af samhållighet, . frivillig underkastelse und.er den valda ledningen, salnvetsgrann omsorg Oln det gemensalllI11a bästa, nl. '. fl. dygder och goda

egenskape~

hos deltagarne, för att alla eller ens flertalet försök skulle kunna slå

lyckl~gt

ut. Men der en elitkår af jordbruksarbetare lyckas åstadko111maett sådant
'bolag, kunna deraf utan tvifvel härflyta stora förmåner för deltagarne sjelfva,
liksom en alhnännare utbredning .af dylika jordbruksbolag af sjelfständiga arbetare obestridligen skulle tillföra landet ett nytt salnhällseleIllent,
i bästa belnärkelse l~onser()atioa och

Oln

hvars

pa samma .gång ticlsenl(qa beskat.~enhet

icke skulle kunna råda Iller än en lllening.
I anledning af föredraget yttrade sig:.

Herr v. Häradshöfdingen von Engeström:

Den skildring,

SOln

vi-' nu
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af den föregående talaren fått höra om tillståndet i Amerika med afseende .å
jordbruksarbetarnes. ställning derstädes, tror jag för min del vara särdeles
beaktansvärd.

Han öfvergick derefter till en framställning af härvarande

jordbrukares förhållanden, hvilken jag tror i flere hänseenden vara kanske
alltfdr sann. Hos· våra svenska jordbrukare råder nämligen en dåsighet, som
helt säkert försvårar ett gynsamt ekonomiskt resultat, men om man ser på
orsakerna till denna dåsighet, så äro de ganska naturliga.

Den svenske

jordbruksarbetaren får nämligen icke utveckla sig så, att han,. sent omsider,
kon11ner på egen torfva och blifver välbestäld jordegare, något som erbjudes
honom inom det stora Amerika.

När man har ett sådant förhållande för

ögonen och när man ihågkommer, huru svåra vilkoren äro för den svenske
jordbrukaren i hans eget fädernesland, så är det icke underligt, att han lockas att flytta äfver till ett land, der ju allting ställer sig mycket bättre för
honom och särskildt för närvarande, då man vill göra gällande, hurusolll den
svenske arbetaren skall få det väsentligen bättre genoln en prisstegring på
diversejordbruksalster. Denna förbättring tror jag dock för min del kommer
att ganska länge låta vänta på sig, och genonl antagandet af de nu föreslagna spanmålstullarne 'kommer emigrati9nen helt säkert att svälla ut till
häpnadsväckande proportioner.
Det är under sådana förhållanden synnerligen vigtigt att, ll1ed tanken
på tillståndet i Amerika, söka göra det så bra som lnöjligt för våra svenska
jordbrukare.
Herr Grosshandlaren Söderström: Med anledning af den ärade referentens yttranden om Amerika, tror jag, att det icke vore utan sitt intresse för
föreningen att erfara åtskilligt, som jag redan för ett par år sedan läste i den
franska tidskriften·- Journal des Economistes.

Der omtalades, huru en frans-

man hade rest äfver till Amerika för att taga reda på, huru jordbruksförhållandena der gestaltade sig.

Jag skall be att för herrarne få relatera några

af hans erfarenheter.
Han fann, att hvad som egentligen hade tryckt ned priset på hvete och
majs, det var massproduktionen och icke de gamla amerikanska jordbrukarne,
sonl i de östra delarne af landet lefva på sina af staten tillskurna farIner.
En orsak till det prisfall, för hvilket de europeiska jordbrukarne varit utsatta,
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har just varit de i senare tider uppståndna små farIners, om jag så kan kalla
en jordareal af

onlkrin~

10,000 acres. De

~afva

blifvit egare till dessa jord-

, områden sålunda, att de skickat dit en massa folk, som skaffat sig små jord~
bitar ·på 100
jord.

a 200

acres, och af desse hafva de sedan tillhandlat sig deras

Det är mest engelsmän och skottar, som köpt och ega jorden, men

de kon1ma icke dit nlera än en gång Oln året och då endast för att se efter
sin~

inspektorer eller förvaltare.

På dessa farlner bedrifves icke någon bo-

skapsskötsel, såsom på de små farmerna, der allting tillgår tenlligen intensivt
såsom i England.

De plöja och så en gång Oln året, och då skörden blir

mogen bergas den.

Der finnas inga andra kreatur än dragarne, och hvad,

byggn~derna

beträffar så äro de. endast små skjul, möjligtvis något

sjelfva

ordentligare för maskinerna och dragarne. Arbetarne ligga nästan under bar
himmel och de antagas, då plöjningen och såningen skall ske, och få sedan
gå igen efter 14 dagar.

Födan, hufvudsakligen fläsk, te och ris, få de på

stället och dessutom en liten dagspenning.

Mjölk finnes derelnot icke och

någon brödbakning äro, de icke' heller i tillfälle att verkställa.

När sedan

skörden skall begynna, skaffas nytt folk, på hvilket finnes en riklig tillgång i
8:t Fransisco och andra städer, och under löfte om höga dagspenningar
kas de ut till de stora sädesfälten.

loc~

De behöfva för öfrigt icke vara några

jordbruksarbetare, ty de komnla icke i tillfälle att använda yxa och spade,
då· ju allting går med lnaskiner, och det är endast på förmågan att sköta
dessa, som man fäster det största afseende.

Det finnes maskin'er, sonl på

en gång plöja, så och mylla öfver, och dessa dragas af 4
lVled 4 sådana maskiner kör man öfver fältet.

a 6 elefanthästar.

Skördenlaskinerna, äro ändå

mera sinnrika. I England anser man såsom ett nlönster för en skördeluaskin
den, SOln både mejar och binder kärfven.
dan förkastad på dessa farmer.

Denna konstruktion är länge se·

Vidare användes under flere år, en lnaskin,

som ,skar utan att binda, och en annan gick bredvid och' sanllade 'upp det
sk~~na

och förde det till ett tröskverk, SOln var placeradt på ett annat ställe,

der säden tröskades.

Alla dessa maskiner drefvos med ånga.

På salnma

gång fans äfven en apparat, som pressade ihop ha1tnen, hvilken sedan användes som bränsle i ugnarne. Med ett dylikt arbetssätt var skörden färdig
på 14 'dagar.

Den senaste uppfinningen på skördelnaskinernas område är

en jättemaskin, .som icke bryr sig om att skära säden, utan den endast går

Våra jordbruksarbetare 111ed särskildt afseende på den an1erikanska konkurrensen. '61

igenom och toppar densamnla, och sålunda får nlan endast axen' uti tröskverket, der de rensas med detsanl1118.
Hvad skördeqvantiteten beträffar, så är denna icke på långt när så stor
SOUl hos oss.

Jag har räknat ut att på en acre, som ungefär 1110tsvarar

0,82 tunnland, fås icke mera än 4 t:r hvete, detta anses der såsonl en god
ll1edelskörd, hvilket vi deremot . anse vara ganska ringa.

Ibland kan oväder

och andra svårigheter åstadkomlna ett ännu sämre resultat.

De af Blig' nu

nämnda förhållanden hafva elllellertid börjat väcka uppmärksamhet i Amerika,
och Ulan är t. o.

111.

betänkt på att stifta en lag, sonl skall motverka rnöj-

ligheten för stora kapitalister att slå under sig alltför stora jordvidder, som
egentligen böra vara förbehållna de Slllå jordbrukarne, hvilket också var lneningen från· början.
Hvad ·åter. beträffar de

sve~ska

jordbruksarbetarnes ställning, så är

denna just sådan som D:r Leffler skildrade den.

Hvad specielt angår stat-

karlarne, känner jag ganska väl till, huru de hafva det, då jag har onlkring

20 sådana i 11lin tjenst. SåSOlll referenten omnämnde har en statkarl, jenlte
hUSrlUTI och vedbrand, hvilket är bättre eller sämre allt efter sonl husbonden
sjelf har det, en· inkomst af 400 kr. Olll året, inberäknadt hvad hustrun genom sitt arbete kan för tjena.

Denna inkolllst på 400 kr. är dock mer eller

11lindre dryg, eftersolll det hushållas bättre eller säulre, och i detta afseende
är det just på hustruns hushållsaktighet SOlD allting beror. Jag har haft statkarlar, hvilkas kontanta aflöning uppgått ända till 600 kr., men det har ändå
icke räckt till för dem -- ty de hafva haft dåliga hustrur.

Andra deremot,

hvilkas hustrur varit sparSam111a och ordentliga, hafva Ined endast 400 kr.
kunnat uppföda sig sjelfva och 4·

a 5 barn, hålla dessa hela och rena och

t. o. In. hafva en liten sparpenning öfver.

sjelfva hushålla med sina medel.

Allt l;>eror således på, huru de

Att deras arbete icke går med den kraft

och energi, SOUl man är van att finna hos arbetarne i städerna, är ganska
sant, n1en detta ligger i sakens natur, ty på de större egendomarne består
deras arbete till största delen, uti att följa dragarne.

Både till plöjning och

såning användas oftast maskiner, hvarför arbetarnes göromål blifva af en
ganska enkel art, och maJ.1. kan derför icke undra på, att de icke utveckla
någon' intelligens, då tillfälle dertill icke erbjudes dem.
Den utan tvifvel högst vackra tanken, att göra arbetarne delaktige uti
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vinsten på en egendom, tror jag man får hänföra till de »frolnma önskningarne».

Jag kan väl icke tänka mig en andel uti vinsten utan en motsva-

rande andel i den möjliga förlusten." Huru går det, onl t. ex. en jordbrukare
un"der elt eller flere år icke har så stor vinst, att det räcker till räntor oeh
annuiteter, och om det då plötsligt kommer ett år med goda konjunkturer,
då skall" han vara tvungen att dela med sig åt arbetarne och i hvarje fall
redogöra för dem angående egendomens skötsel.

Jag tviflar på, att någon

skall befinnas villig att nedlägga sina pengar i ett sådant företag.
Herr Fil. D:r Leffler:

Med anledning af den siste ärade talarens

an~

förande, uti" hvilket jag till största delen kan instämma, vill jag nämna, att
det verkligen finnes ett svenskt arbete, som ganska utförligt behandlar de
stora jättejordbruken i Amerika; de omtalas ~ nä~ligen uti Herr Ernst Beck-

mans »Bref från Amerika». Den ojelnförligt största delen af Förenta staternas åkerjord är emellertid ännu fördelad på medelstora jordbruk.
Hvad beträffar den sista anmärkningen, onl andelssystemet, vill jag påpeka, att detta system redan tillämpats på flere ställen i Tyskland, Danmark,
o. s. v.

Outförbart kan man således icke kalla det, ehuru det medför gan-

ska' stora svårigheter.

Jag tror, för' min del, att andelen icke bör gifvas i

netto- utan i bruttoafkastningen.

Och andel' i vin~ten utan andel i förlusten

kan, enligt lnin åsigt, teoretiskt försvaras dermed, att denna vinstandel skulle
framkallas just genom arbetarnes ökade energi.

Den ,andel, som arbetaren

skall få, skulle ju icke hafva funnits, om icke arbetaren utfört sina göromål
med större energi och derigenolTI gjort afkastningen större.
Emellertid erkänner jag gerna, att svårigheterna i detta afseende äro
mycket stora och att detta sätt att bruka jorden hos oss ännu hör till de
fromma önskningar, hvilka jag hoppas

l~

en framtid skola realiseras.

,NATIONALEKONOMISKA FÖREN'INGENS
sammanträde den- 28 april 1887.

Ordförande:

v. Orc!.föranclel1, Fil. n:r J.

~4.

LEFFLER..

Till ledamöter af föreningen invaldes:
Herr Grosshandlaren E. Öhman.,
»

Grosshandlaren W

»

Ingenjören C. G.

Tesch- och

~Sn~ith.

Härefter företogs det för aftonen bestämda öfverläggningsämnet:

Om represeritation~r för handel och näring'ar.
Öfverläggningen inleddes af v. 'Häradshöfdingen }"'ahlcrantz: *)
Allmänna anordningar till befrämjande af industri och handel eller till"
befränljande af de industri- och handelsidkande klassernas bästa -

dessa

anordningar må falla under den allmänna rubriken tullskydd eller frihandel,
de må afse statens trafik- eller konlmunikationsväsende, de må höra under'
eller tillsammans n1ed frågor

01?1 handelstraktater eller om den tekniska un-

dervisningen eller röra sig om hvad annat som helst -

äro som en hvar

vet beroende på Konungen .eller på riksdagen eller på Konungen och riks-,
dagen gelnensamt.

Endast undantagsvis gäller något sådant, som t. ex.

beträffande, jernvägstrafikafgifterna, att i fråga om deras bestämmande Konungen

åt en underordnad myndighet -- trafikstyreisen -

öfverlåtit- en viss del af

sin befogenhet.
*)' På grund
omarbetad.

af efteråt inkommet InateriaI är framställningen i ej oväsentliga delar-

1887 den 28 april.

de vanliga fallen beredas ärendena SOln bekant, antingen genom sär:skilda tjenstelnän i det departement hvarunder hvart ärende hör, genom komi-'
teer tillsatta af regeringen eller möjligen nler enskildt af en departelnentschef,
,eller helt enkelt i och genoln utredningar och diskussioner inoln riksdagens
,tltskott och kan1rar.
Men ll1ed denna ordning kan det visserligen icke sägas vara garanteradt, att den sonl fattar beslutet d€ssförinnan oet, hvad i förevarande hän:seendet verkligen är industri- eller handelsoerldens behof och önskan.
Det är väl sant att de enskilde ega en snart sagdt obegränsad frihet
,att medelst petitioner eller offentliga fralTIställningar bringa till vederbörande
lnyndighets kännedom, huru de se en hvar förekommande sak och" hvad de
önska; och det är redan nu vanligt att regeringen eller vederbörande departe'-)mentschef eller på fritt ,initiativ ett centralt verk, sådant som komlnerskolle:giulll, i frågor angående näringarne infordra yttrande af de i 'riket befintliga
'korporationer eller f6reningar, som särskildt egna sig åt industriens och handelns intressen.
Men lika väl som en hvar ser att de enskilda lneningsyttringarne i re:gel betyda ganska litet, lika väl är det för en hvar, son1 känner något af
.dessa korporationer och föreningar, klart nog, att de ej äro i stånd att med
bindande auktoritet yttra sig om näringslifvets behof och önskningar.
Fråga har då uppstått om särskilda representationer för handel och
näringar.
Hvad nlan i allmänhet lned sådana representationer *) afser är icke i
något hänseende att göra intrång på den "beslutanderätt som tillkommer de
110gsta statslnyndigheterna; det är icke ens väsentligt för institutet att någon
'sorts skyldighet

sku~le

för Konungen eller riksdagen fastslås att inhelnta

ifrågavarande representationers mening i den ena eller andra frågan; utan

-ide~ med institutet är endast och allenast att det skall finnas organ, vare
~ig

ett centralt "eller flere lokala, som sannast möjligt kunna uttrycka den

'uppfattning och de önskningar

S0111

råda bland näringsidkarne, och hvilket

*) I brist på lämpliga benämningar användes, uttrycket »näringsrepresentation» i
,dubbel bemärkelse, dels för en institution i allmänhet afsedd att tillvarataga näringsidkarnes intressen, dels och särskildt för ~n sådan institution, bildad af 'Yaida representanter för de närillgsidkande klasserna, såsom motsats till sammanslutningar eller jö'r"eningar af näringsidkarne.
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instituts inflytande sedern1era må bero på den betydelse institutet sjelft vet
att förskaffa sig eller de politiska

myndig~eterna

vilja tillerkänna detsamma.

Inför Nationalekonomiska föreningen har nu' förevarande ämne varit
å bane redan under år 1880, då en ärad talare SåSOlll ett lärorikt föredöme
framhöll de erfarenheter, man om dylika representationer haft från Vliirtten1berg; och nationalekono1l1iska mötet i Malmö 1881 har sedermera deråt eg·
nat sin uppmärksamhet.
Men sjelfva ämnet har sedan den tiden inträdt i ett nytt skede dermed
att de under år 1883 och 1884 af Konungen förordnade komiterade i san1manhang med eller' i fullföljd af betänkandet om kommerskollegii ombildning
under år 1885 framlagt ett färdigt förslag till inrättande af industri- och handelskamrar i riket *),
Det är n1ed anledning af detta förslag, som det arbete tillkon1mit, hvaraf
jag har äran att här framlägga en del; och denna ville väsentligen ställa för
ögonen en forIn af lokala näringsrepresentationer, motsatt komitens typ, och
ville under jen1förelser belysa karaktersdragen hos hvardera af dem,

Då det talas om handelskamrar eller om de i olika länder förekommande lokala representationerna för handel och andra näriIlgar, ser man
ofta en indelning af dem göras i qlficiella och icke q[ficiella (eller jJr·ivata).
En sådan indelning är knappast till någon nytta, och den kan lända
till att missleda. -

Icke till nytta derför, att beteckningen »ofJlciel» väl

skulle innebära att representationen i fråga stode i ett visst nära förhållande
till regeringen och egde någon viss offentlig ställning och betydelse och särskildt ett visst vitsord. Men ser lnan närn1are till institutionerna i olika länder och jemför den1 med hvarandra, skall man finna att graden af institutionernas offentliga betydelse och vitsord varierar i det oändliga, - hvadan beteckningen icke ger någon norm,.

Missleclande rent af menar jag att be-

teckningen kan vara, emedan det finnes handelskamrar (de nya spanska) som
äro grundade på cofrivill~qhet och i öfrigt 11afva de väsentliga karaktererna
af privata institutioner, men som likväl enligt lag skola anses son1 qfficiella
*) Dessförinnan och från 1819 har det städse ·varit fråga blott
sentation för .näringarne.. '-

Oln

en centralrepre5
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handelskamrar; och emedan t. ex. de engelska handelskamrarne väl i ordets
kraftigaste betydelse kunna kallas privata) icke officiella, men dock i följd
af det engelska .statslifvets egendomiiga karakter i verkligheten åtnjuta ett
anseende, en betydelse och ett vitsord, troligen större än handelskamrarne i
lnånga länder, der de allmänt betecknas som qfficiella institutioner.
cie1» eller

»icke

»Offi-

officiel» om handelskan1rar är ett alldeles relativt begrepp,

och bör ej' tänkas som annat
Af större praktisk betydelse torde en indelning vara, som stäIde på elen

ena sidan de former af kalnrar, i och hvarmed de enskilde intresserade, näringsidkarne afsagt sig eller fått afsäga sig allt inflytande på bevakandet af
sina intressen och lemnat uppdrag derom åt ett Inindre .antal representanter
för dem; på elen anclra sidan de former af kamrar, vid hvilka de intresserade, 'sammanslutna till .föreningar (associationer),
sonligen behållit större eller mindre del af

s~n

r/or

sig sarnfäldt och per-

sjelfbestämningsrätt, som de

utöfva på alhnänna sammankomster, i· generalförsamling.
Det förtjenar anmärkas,' att näringsrepresentationerna i just de största
och fornämsta kulturländerna bilda verkligen rena typer under den ena eller
andra af dessa två sista kategorier; till den nled verkligt representativt system
höra de franska, italienska och preussiska kamrarne, till den andra kategorien, omfattande och" stödjande sig på associationer, höra de engelska och
amerikanska kamrarne samt de tyska köpmannakorporationerna, medan i de
andra länderna befintliga anordningar gemenligen erbjuda en mer eller mindre
obestämbar karakter.
Men det fins ej rum här för en
länderna -

franl~tällning

af systen1en i de förra

som i äfrigt torde för de flesta vara Iner eller nlindre bekanta.

Här ville jag draga uppmärksamheten till, .och jag tror att det kunde .
vara af ett ej ringa praktiskt intresse att iakttaga, huru förhållandena gestaltat sig i några länder som kunna beteeknas som

n~l~ndre

eller egande en

minclre framskriden ekonomisk utveckling och sOln i öfrigt befinna sig på
en med

l~år

mera jemförlig

ståndpl~nkt.

För att dervid börja med det afiägsnare, gå vi först till Schweiz. Den
lokala eller i allt fall lägre afdelningen af näringsrepresentationer i detta land gifver
en oändligt mycket mindre likformig eller helgjuten bild än förhållandet är i de
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stora länderna;- och torde man kunna säga att i Sch\veiz tyngdpunkten ligger uti
centralrepresentationen.
Af den förra klassens representationer finnes ett stort antal spridda öfver
. hela förbundsområdet, men vi må särskildt fästa upplnärksamheten å ett -antal af
f. n. 24 stycken, hvilka hafva sin medelpunkt i »l'union suisse dil commerce et
de l' industrie» (Schweizerischer Handels- und Industrie-Verein).
Dessa 24 representationer, alla helt privata association-er, äro ingalunda ett
urval ur hela massan gjordt efter viss princip, utan de bilda i sanning en i högsta
måtto brokig samling. Somliga omfatta blott eller företrädesvis handel, andra industri, åter andra båda slagen af näringar, och än åter andra blott vissa eller ett
visst yrkes idkare (Verein Schweizericher J\tlachinen-Industrieller t. ex.), lnedan andra torde i sjelfva verket lnera vara sällskapliga klubbar - än motsvara hvad man
tänker sig under en handelskammare (schweiziska handelsresandeföreningen) ; somliga omfatta en stads område. andra en kantons, åter andra hela förbundsområdet.
Det är alldeles klart, att som uppgifterna och onlfattningen af alla dessa föreningar äro i hög grad skiftande, så äfva de ock sin verksamhet under olika former; _ Inen d~t torde dock vara tillfyllest att vi om ett par de vigtigare af dem
gifva några meddelanden för att man skall få ett begrepp om de sch\veiziska föreningarnes eller kamrarnes allmänna skaplynne.
Den i Geneve existerande association commerciale et industrielle torde vara
en af de mest betydande. . Den består af inemot 600 industriidkare och köpmän
från kantonen Geneve, och som dess uppgift angifves: att »diskutera och ,försvara
landets kommersiella och industriella intressen».
Inom associationen äro valda (för två år) 7 il 10 medlemmar, bilqande- associationens verkställande byrå, hvilken bär benälnningen handelskammare, chambre'
de commerce.
Inträde i associationen betingas af anInälan genom tvenne äldre nledlemmar.
samt godkännande af handelskamlnaren .
Hedersmedlemmar kunna inväljas efter förslag af handelskammaren genom
generalförsan1lingen.
Generalförsalnling, d. v. s. allmänt nlöte af sanltliga lnedlelnmar, hålles engång i månaden; och on1 handelskalnmaren, delegationen, säges att -den sammanträder så ofta den finner lämpligt.
Handelskammaren kan tillkalla personer, hvilka som helst, att' höras i särskilda ämnen; och den tillsätter vid behof kommissioner för att studera vissa frå-;
gor, förbereda berättelser eller gifva yttrande åt lnyndigheter.
Men vi komma här till det som är egendomligheter för förevarande association: Alla medlemmar af associationen äro med afseende å sitt yrke indelade på·
vissa, till antalet 11 sektioner, så att t. ex. i en sektion äro förenade alla bankirer,
börsagenter, f. d. »negociants» 111. fl., i en andra alla son1 _göra affärer i trä, kol,
byggnadsmaterialier, entreprenörer, arkitekter och ingeniörer, i en tredje alla som
hafva affärer i spanlnål, spirituosa, matvaror, tillika nled hotellvärdar etc. etc.
Hvarje sådan sektion bildar sedan inoln associationen ett helt för sig, så till vidaatt den eger en särskild president och sekreterare, hvilka tv~nne funktionärer hafva
till uppgift att hvar för sina sektioners räkning hålla sig i förbindelse med handels-·
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kalnmaren. En hvar sektion eller dess lnedlemtnar kunna derjelnte kallas till särskild sammankomst (möjligen tillsalnluans n1ed en viss annan sektion) för diskuterande af ämnen, som för deln äro af specielt intresse; och kan en sektion föranleda
behandling uti handelskamluaren af ämnen, SOlU den finner af vigt.
Men utom denna anordning, som måste väsentligen bidraga till att. öka intresset för associationen hos en hvar enskild - einedan den gifver honom förhoppning att kunna genom associationen få fraIn hans yrkes speciella önskningar - har
man sökt hålla intresset för associationens uppgifter vaket genom att anordna
hvad stadgarne kalla <förtroliga eller familje-seancer inom associationen, på
hvilka seancer man upptager frågor, i hvilka det mindre kOlnmer an på att fat.ta
något visst beslut eller att binda associationen, men mera att .utbreda en rätt uppfattning Oln vissa ämnen; och finner jag af berättelsen från en annan' association,
att dylika sammankomster lued de föredrag, som på dem hållas, visat sig vara af
stor nytta och i stånd att draga mycket eljest splittradt intresse tillsammans.
Af handelskan1marens berättelse till generalförsamlingen förår 1886 ser man
att handelskamInaren haft under behandling en lnångfald af ärenden, sådana som:
rörande för landet vigtiga hafskomluunikat,ioner, taxa för jernvägstelegrafer, sch,veiziska jernvägarnes transportregleluenten, lagstiftning rörande skuld fordran och konkurser, handelstraktater etc. etc.
En association af uppenbarligen stor betydelse är jemväl »Köpmanssällskapet Zurich», bestående f. n. af omkring 400 ledamöter, både industriidkare och
köpmän, synbarligen äfven från andra trakter än staden Ziirich.
Inom denna association synes icke någon uppdelning i sektioner såsom i den
nyss omnämnda ega rum; ej heller talas här om handelskan1mare, utan verkställande
utskottet kallas helt enkelt Vorstandoch . består af 11-13 medlemmar.'
Freie Versammlungen, uppenbarligen lnotsvarande Genever-associationens familje-seance~, förekomma äfven här för diskuterande och eventuelt resolutioners
fattande i kommersiella och industriella frågor.
För öfrigt omnälnnes blott, att verkställande utskottet, 'lorstand, enligt stadgarne skall årligen offentliggöra berättelse öfver handel ,och industri i kantonen
Ziirich.
Men sedan vi nu exelnpelvis 'olunälnnt tvenne af de 24 associationer, hvaraf
»l'union suisse du COlnlnerce et de l'industrie», den schweiziska handels- och industriJöreningen är salnn1ansalt, så följer i ordningen att något närmare beskrifva
huru denna förening - det sch,veiziska centralrådet 'för handel och industri - är
organiseradt och verkar.
Tilt en början må nämnas, att det 111ål S0111 centralrådet satt för sig, är att
diskutera och representera de särskilda associationernas intressen, att samla
alla möjliga upplysningar och materialier som erfordras for undersökning q(
kommersiella· och industriella frågor och att rr~ed sitt yttrande öfverle1nna dessa
upplysningar och niaterialier åt 1nyndigheterna.
Alla fria föreningar och handelskamrar som förefinnas - nemligen om de
hafva .till. syfte att sysselsätta sig ll1ed handelns eller industriens intressen - ku~na
upptagas som medlell1mar af ceritralrådet eller, SOlU det heter, såsom »sektioner»
deraf;'. nien ej blott dylika privata institutioner utån de särskilda kantone'rnas re<
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geringar eller vissa departement af dent oll1talas i statuten såsom tänkta att blifva
sektioner af centralrådet. Och om icke kantonalregeringarne eller departementen
precis låtit upptaga sig såsom sektioner, så ser man i allt fall,· af centralrådets
berättelse för år 1886, att åtminstone edsförbundets handelsdeparten1ent och dess
departement ») des peages»), för tullar, låtit sig ganska regelbundet representeras vid
san1mankolTIsterna inom centralrådet.
Emellertid fastslås det i statuten som en i högsta grad vigtig princip och regel,
att den omständigheten att en lokal förening slutit sig till centralrådet icke skall
innebära någon minskning i föreningens sjelfständighet och särskildt ej förtaga den
dess rätt att förhandla omedelbart med de kantonala och federativa myndigheterna.
Hvad nu angår organisationen af centralrådet, så äro som redan sagclt de särskilda första inst.ansens associationer eller handelskamrar, hvilka antagits till sektioner
af centralrådet, de verkliga medlemmarne af centralrådet - hvilket innebär och yttrar sig deri, att vid centralrådets generalsammankomster det är dessa sektioner
(eller föreningar) SOIU med en röst hvardera deltaga i och bestämma besluten, ehuru
det är tillåtet för de särskilda sektionerna (föreningarne) att sända så många delegerade som· de behaga till sammankomsterna (dock att dessa naturligen vid röstningarne hafva att på ett eller annat sätt ena sig).
n'len den egentliga egendomligheten vid förevarande institution ligger i det
effektiva sätt, hvarpå den fungerar, eller deri att den alls icke i likhet med centralråden
i många andra länder inskränker sig till att vara en periodiskt sammanträdande, rådplägande och opinerande församling eller företrädesvis detta, utan realiserar sig i
organ så son10m det gälde en handelskammare för hela landet. Centralrådet är
en permanent institution, för hvilken generalförsamlingen af de särskilda medlemmarne är allenast ett af dess tre vasentliga organ.
Det organ, genom hvilket permanensen företrädesYis uppehålles, SOOl således
ombesörjer de löpande göromålen på Gentralrådets vägnar, är »Vorort» eller
väl rättare sagdt Vororts arbetande bJJrå. Detta låter föga upplysande; men
saken är den, att de associerade föreningarne vid generalförsamling hvart fjerde
år bland sig utse en af sjelfva föreningarne, sektionerna, att för komn1ande 4 år
under benämning af Vorort utgöra hela centralråc1ets styrelse och verkställande
rnyndighet samt särskildt att vara den förnledlande länken emellan sektionerna i
sin allmänhet och förbundsmyndigheterna ; och då naturligtvis denna association,
som fungerar SOIU Vorol"t, ej är i sin helhet ständigt sittande, så är det naturligt
att. det blir en af Vorort beroende delegation, hvilken som arbetande byrå i det väsentliga uppbär Vororts uppgifter. För närvarande är det köpnlannasäl1skapet i
Ziirich som fungerar såsom Vorort ; och är det fyra medlernmar af nämnda köpmannasällskap jemte en sekreterare som utgöra den arbetande byrån.
Vi hafva nyss angifvit Vororts allnlänna ställning. Till fullständigare belysning af densamma böra vi .meddela, att enligt stadgarne Vorort - genom byrån samlar. oc.h sammanställer upplysningar ifrån sektionerna, gifver. yttranden· i understäIda frågor salut afgifver årlig berättelse öfver sina och centralrådets arbeten likasom öfver hela Schweiz' industri och handel; och är jemväl att beluärka; .att det
är den inom Vorort valde presidenten, hvilken funktionerar SOIn president för hela
centralrådet och inom alla dess organ ..
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Men. luan har ieke nöjt sig lned en generalförsanlling och en verkställande
myndighet, utan emellan dem så att säga har lnan konstruerat ett tredje organ för
centralrådet, hvilket organ enkannerligen bidrager till att göra förevarande institution till något mera än centralrådet i hvarje annat land och hvilket organ bär titeln af den schweiziska handelskammaren.
Den schweiziska handelskammaren består af 15 ledamöter jemte ett antal
delegerade från eonseil federal (förbundsrådet) de sistnämnde med blott konsultatiY
röst; och äro af dessa 15 ledamöter 4 utsedde af den association eller sektion sorn
är 1,Torort, lnedan det säges att de återstående 11 skola tagas från de öfriga till
centralrådet hörande associationerna (af hvilka ej någon får ega mer än en representant i karnmaren). De 15 ledamöterna äro valda på 4 år~
Den schweiziska handelskammarens uppgift angifves vara att representera den
schweiziska handelns och industriens kollektiva intressen eller att från synpunkten
af allmänt schweiziskt intresse studera de frågor, som underställas kamInaren af de
federativa auktoriteterna eller som uppstå inom centralrådet.
Schweiziska handelskammaren samnlanträder .på kallelse af Vorort så ofta nö~
digt finnes - luen då så synes lämpligt kan dess mening också inhemtas genom
korrespondens.
Med afseende å organens inbördes stäl1ni!lg är det af intresse att observera,
det Vorort likasom schweiziska handelskammaren har sig tillerkänd befogenhet att
i brådskande fall behandla frågor SOIU egentligen tillhöra generalförsamlingen Inot skyldighet att snarast luöjligt derom göra meddelande till de särskilda associationerna.
Med afseende å de financiel1a förhållandena meddelas här allenast, att central·
rådet hufvudsakligen torde stödja sig på fasta bidrag, af 200--300 francs, från
hvarje upptagen association och på frivilliga bidrag, SOlU på framställning af Vorort
kunna förekomma. Men förbundsregeringen gifver jeluväl ett visst årligt understöd;
och för detta understöd har centralrådet åtagit. sig att gifva yttranden i ekOnOITIiska
frågor, som kunna äskas af särskilda regeringsdepartement.
Centralrådet har befogenhet och pligt att på framställning af förbundsrådet
företaga enqueter.
Till hvad som sagts torde jag få lägga allenast den upplysningen, att i en
skrifvelse från svensk-norska generalkonsulatet i Sch,veiz, undertecknad de Mansback, vitsordas, att den beskrifna schweiziska anordningen och särskildt detta, att
myndigheterna vid hvarje vigtig fråga rörande handeln inhemta näringsrepresentationernas yttranden, visat sig hafva utöfvat det inflytande på lagstiftningen, att
denna modifierats och kon1pletterats efter handelns verkliga beho!; och detta
synes vara ett vitsord, hvilket likaväl sonl anordningarnes egen originella beskaffenhet .bör draga en viss up-pmärksamhet till dem.
Till, sist får j ag annlärka, att härofvan benämningen centralråde,t är brukad
endast för att. undvika saluInanblandning, lTIen att nalunet alls icke förekoIDtner uti
de schweiziska författningarne, der det i stället heter l' union alla gånger som det
centrala rådet· onltalas.
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Dallmal~k.
Det danska systen1et pålninner mycket 0111 "det sch"reiziska,
01en det är i sin helhet 111ycket lnera privat, lnycket ll1indre taget under armarne
af det offentliga, än fallet är med de schweiziska näringsrepresentationerna.
lVIedan Sch,veiz eger ett särskildt departement för näringarne, eger Danmark
icke något motsvarande. Det fick år 1848 ett handelsdepartelIlent, men detta försvann efter ett haIft år ~ Frågan om et.t särskildt departement eller direktorat för
handeln är dock inom den danska handelsverIden lifligt diskuterad, och från dess
n1era betydande representanter hafva under sista åren utgått trängande framställningar om ett dylikt departelnents eller direktorats inrättande, n1en utan resultat något som väl väsel1t1ige~ är att sätta på de politiska förhållandenas räkning.
Den institution, son1 i fråga om handelskamrar" i Dannlark drager första uppmärksamheten till sig, är Grosserer-Societetets kOlnite i Köpenhamn.
Grosserer-Societetet är SOln namnet anger en förening af grosshandlare i Köpenhamn (den representerar blott till ringa del industrien) och alla grosserere äro
skyldige att betala afgift till societetet. Sjelfva komiten inrättades af regeringen år
1817 och består af 13 ledamöter, valda inom societetet på 6 år.
Grosserer-Societetet sammanträder stundom, efter kallelse af komiten, till generalförsamling, men enligt 1817 års förordning är det komiten som »skal1 iakttaga
de pligter som åligga 'hela societetet»; och blott i detta är tydligt nog uttaladt
att vi här, i komiten hafva för oss en handelskammare, kominande närmast den
gamla franska typen. Somkomitens uppgifter anföras särskildt a) att på regeringens ann10dan afgifva betänkande öfver kommersiella lagförsl~g, b) att afgifva förklaringar och responsa SOlD offentliga auktoritete~" eller enskilde begära rörande handelskutymer, c) att hafva tillsyn öfver börsen, d)' medverka vid val af IDäklare och
vid val af ledamöter i Sjö- och Handelsrätten; hvarförutom må anlnärkas att komiten stundom" sjelf tager initiativ i komnlersiella ämnen.
Det är en kOlnpetens detta som uppenbarligen, 0111 det vore t. ex. i England '
och med den innebörd SOlll angifna befogenheterna der skulle ega, borde hafva gjort
komiten till ett betydelsefullt organ inom det ekonomiska lifvet. Grosserer-8ocietetets kOlnite har emellertid slnåningoln blifvit till någonting SOlD en antiqverad inrättning och för att bringa nytt lif deri, åstadkol11ma någonting SOI11 stode i bättre
motsvarighet, till tidens kraf, har till och" med af kOlniten sjelf förslag gjorts 0111 hela
institutionens on10rganiserande.
Det från kOlniten utgående förslaget utgick på kritnitens utvidgning, ej blott
till ledamöternas antal, men så att den kunde blifva en representation - utom för
grosshandlarne - äfven för andra handlande, skeppsredare och ledare af större
merkantila, finansiella och industriella affärer; och' det innebar vidare att kOlniten
skulle ställas under en viss kontroll af inrikesministern och under hägn af honom
eller regeringen, n1en å andra sidan att regeringen skulle få en förpligtelse" att i
regel inhemta yttrande af komiten (och dermed i förbindelse stäIda handehnnöte)
om tilltänkta anordningar och lagförslag i ämnen rörande han"del, skeppsfart och
industri.
Men framställningen rönte från inrikesministerns" sida föga uppmuntran. Han
ville icke vara 11led Oln att binda regeringen i angifna hänseendet och han tillbakavisade kon1itens anbud att »uppgifva det 'selvstyre' den hittills åtnjutit», lned till-
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fogande att luinisteriet ej funne ett sådant U1JpgiJvande vara i öfverensstämmelse
med tidens hela riktning och med dess k]'taf på frihet - ett ~'yttrande och ett
svar som visserligen är förtjent af uppmärksamhet.
Vidare gjorda försök att ena uppfattningen hafva ej ledt till resultat, och
Grosserer-Societetets komite är änn'u detsamma som den varit förut.
Men förutom den här beskrifna representationen för de Köpenhamnska handelsintressena, så eger Danmark en mångfald af handelsföreningar af helt olika typ,
d. v. s. i hvilka - såsom vid de preussiska köpmanskorporationerna och de engelska
handelskamrarne - tyngdpunkten ligger hos sjelfva associationen, samfälligheten af
medlemmarne.
Särskild upplnärksamhpt synes mig Odense handelsförening förtj ena.
Denna förenings stadgar äro antagna af föreningen år 1862 och påföljande
år konfirmerade genom ett kong!. reskript, -- hvilken sista omständighet sätter
föreningen i ett rUIn för sig framför våra handelsföreningar, och hvilken har sin
praktiska betydelse deri, att en ändring i stadgarne ej gäller med mindre den vinner
inrikesministerns stadfästelse.
Såsom föreningens allmänna ändamål angifva stadgarne »befrämjande af stadens handel och skeppsfart sam t af den dermed i förbindelse stående industri»,
och den samma paragraf, som innehåller detta, tillkännagifver att man som Inedel
härvidlag haft särskildt för ögonen: täta sammankornster af medlemmarne för utbyte af åsigter i lnerkantila ämnen, dervid föreningen ~ eller styrelsen - skulle
gå tillhanda lned upplysningars inskaffande. Såsoln en föreningens särskilda uppgift är till sist angifven förliknings åvägabringande vid uppkomna differenser emellan medlemmarne.
Jag tillåter ~nig fästa särskild uppnlärksamhet dervid, att IDan här Jikasoln i
Schweiz uppenbarligen lagt en stor vigt vid sammankon1ster mellan. medlemmarne,
i det stadgarne ej allenast tala om en alhnän sammankon1st på viss tiInme hvar
söcknedag, der medlemlnarne »kunne afslutte deres forretninger og samtale om deres
freIles interesser», utan jemväl gifva bestämmelser Oln »medlemsmöte» n1inst en gång
hvarannan månad, dervid de föreningen angående frågor skulle behandlas och dervid. bestyrelsen har sig förelagdt att »åvägabringa allmän diskussion öfver äl~ynen,
som hafva specielt intresse för stadens handel, s~eppsfart eller industr~» ..
Medlelnmarne af föreningen äro af två slag: ordinarie och extra ordinarie, de
förre bestående af personer i en' sjelfständig ställning, de senare af »yngre lnrend,
som ikke ere i selvstrendig stilling» .
Ledamöter antagas af bestyrelsen, men bestyrelsens afslag å ansökan om tillträde kan öfverklagas hos medlemsmötet.
Bestyrelsen består af iiIedalnöter" valde för ett år. Af de 11 utväljas 6
så, att bland föreningens medlemmar äro bildade sex särskilda sektioner, upptagande en sektion spanmåls-, "produkt- och trälasthandlarne, en andra kolonial- och
vinhandlarne etc., hvilka sex sektioner hvar för sig välj a en styrelseledamot.;. medan
derefteråt mötet, generalförsamlingen,' fritt ibland de ordinarie ledamöterna väljer
de återstående fem.
Bestyrelsen har till åliggan~e att som föreningens organ afgifva yttranden till
myndigheterna' och .är berättigad att tala och, handla i föreningens namn. -Men
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man har dock varit försigtig med att icke utesluta något enskildt initiativ och derför faststält en specielordning, enligt hvilken enskilda m.~dlemmars framställningar
må komma till beaktande.
En anordning som förtjenar uppmärksamhet är den, att de nyss härofvan omtalade representanterna för särskildt angifna sex sektioner inOln föreningen hafva
befogenhet att en hvar samluankalla sina väljare (sin sektion) så ofta han önskar
höra deras uttalande i saker af specielt. intresse för denl.
Anordningen synes nästan hafva sin förebild i de, engelska handelskamrarnes·
trades-sections; och med det. engelska synes också beslägtad den bestämmelsen, att
Oln »det nogensinde skulde ansees n0dvendigt at fjerne et lnedlem af Foreningen»r
sådant kan ske genonl ett kombinerad t beslut af bestyrelsen och medlenlsmötet nled
viss majoritet.
lVlen icke al13. danska handelsföreningar hafva så omtänksamt utarbetade
reglementen som den Odensiska. Jag har för mig det för Korsörs handelsförening'
gällande. Detta reglemente' eller »Love» synes vara tillkommet utan någon sanktion från regeringens sida. Generalförsamlingen förklaras uttryckligen vara föreningens högsta ll1yndighet, men till att utgöra föreningens hestyrelse äro af generalförsamlingen utsedda 3 personer, som funktionera, en hvar, 3 år. Allmänna
sammankomster hållas en gång i lnånaden. Hvarje medlelll betalar en afgift af
5 kronor.
}\;len det hufvuc1sakliga intresset vid systemet af de danska näringsrepresenta .
tionerna ligger likasom i Schweiz inonl » andra instansen».
När .vi tala om den andra. instansen, eller hvad .vi brl~kat säga. centralrådet, så äro vi till skilnad från hvad förhållandet är i Frankrike, Italien, Preussent
, nlen i likhet med hvad förhållandet är t. ex. i England och Schweiz, inne på den
fulla frivillighetens område. Centralrådet har kommit till stånd genom det att
Grosserer-Societetets kOlllite i Köpenhamn och handelsföreningarne i provinsstäderna
förenat sig i syfte att (SOlD' det säges) befrän1Ja handeln, försvara dertill knutna
intressen och underlätta behandlingen af hithörande Sl)örsmå~.
,Föreningen är tillvägabragt. icke såsom i Schweiz derrned, att de särskilda
lokala föreningarne gjort sig till medlelunlar i en högre enhet, utan dermed att
delegerade, tillsamrnans 50 stycken, utsetts af de lokala föreningarne (GrossererSocietetets komite dervid inberäknad) indelad~ i vissa grupper, bildande desse 50
tillsammans det s. k. Handelsn1ötet.
Nlen dessa 50 stycken delegerade eller Hanclelsmötet är naturligtvis blott sällan tillsammans; och då för bevakande å lllellantiderna af' handelsståndets intressen
och i öfrigt för allehanda nödiga förberedelser till handelslnötena, för utförande af
deras beslut etc. ett annat, mera expeditivt organ erfordras, så har man skapat ett
sådant i ett utskott, valdt af och bland de3sa 50 delegerade, det s. k. Forretnings.
TJdvalget, bestående af 9 personer.
Vi skulle nu något närInare beskrifva, huru de två nälnnda orga.nen för Danmarks handelsstånd bildas..
För att komma till 50-mannadelegatiorien har man indelat samtliga de kom..
mersiella representationer eller associationer som. i landet finnas i 5 afdelningar, så
att Grosserer-Societetets kOlllite bildar en afdelning, samtliga handelsföreningar på
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Jutland en andra, handelsföreningarne . inoln Laaland - Falsters stift den tredje, de
inom Fyens stift den Jjerde och de inon1 Sjrellands stift den fen~te; och får en hvar
af dessa fem afdelningar utse ett antal delegerade i proportion till betydelsen af
handelsståndet eller handelsföreningarne inom hvar afdelning. Grosserer-Societetets
komite väljer. sålunda 20, den Sjcellandska afdelningen 7, den Laaland-Falsterska
3, den Fyenska 6 och den Jutska 14 - summa 50.
Yalet af delegerade för Grosserer-Societetet sker på vanligt sätt genom kOluiten.
Valen af delegerade inom provinsafdelningarne ske genom elektorer från de särskilda
föreningarne, hvilka elektorer i april månad hvart år samlnanträda i en af afdelningens städer. Ordningen' för valen af elektorer bestälumes af hvarje afdelning.
Yalbar till delegerad är i Köpenhalnll en hvar handlande, skeppsredare eller
ledare af större merkantil, finansiel eller industriel verksamhet, hvilken tagit eller
€gt rätt att taga borgerskap i staden. I provinserna är valbar en hvar n1edlelTI af
handelsförening hörande till afdelningen.
Yalen ske för 3 år, afträdande för hvart år en tredjedel af antalet.
Medlelnmarne i For~etnings-Udvålget, verkställande utskottet, väljas årligen.
Köpenhao1ns delegerade välja 3, Jutlands 3 och hvardera af de' återstående 3 afdelningarne 1 - ' tillsammans 9.
Utskottet väljer en ordförande, forman d, bland' de tre Köpenhamnske ledamöterna och derjemte 2 vice ordförander. Enligt stadgarne skall utskottet antaga och
aflön~ erforderliga biträden en bestämmelse som förmodligen afser en pern1anent
byrås åvägabringande.
De delegerade sammanträda en gång om året i augusti eller septeluber till
ordinarie handelsmöte, som ej får vara längre än i tre dagar.
Extra möte hålles så ofta verkställande utskottet finner det nödvändigt eller ,
sådant begäres af 25 delegerade.
För besluts fattande fordras närvaro å mötet af minst 30 delegerade.
Verkställande utskottets ordförande är mötets ordförande. Öfriga ledamöter
af utskottet äro. Inötets vice ordförander. Handelsmötet upptager de frågor el1er
förslag, som utskottet framlägger eller som kunna framkomrna från en delegerad
»elier fra anden side», i hvilket uttryck väl ligger den tanke, att n1ötet kunde få
att behandla framställningar från regeringen eller.. embetsmyndigheter.
Till att deltaga' i mötets förhandlingar är verkställande utskottet berättigad t
att kalla äfven andra lnän än delegerade.
Verkställande utskottet samrnanträder i Köpenhamn så ofta ordföranden finner
det nödigt eller 5 dess lnedlemmar sådant begära. Utskottet är beslutmessigt Oln
lninst 5 ledamöter äro tillstädes.
Vi böra ej afsluta redogörelsen för handelsståndets organer utan att olnnälnna,
att vid det nlöte af elektorer från de 4 provinsafdelningarnes handelsföreningar, der
delegerade 'skola väljas, äfven kunna till behandling företagas än1nen rörande handeln, efter förslag. antingen af en elektor eller af verkställande utskottet. Då vid
€lektorsmötena ordförande och sekreterare skola enligt stadgarne väljas, är det tydligt att Iuan i dessa Inöten - lned angifna befogenheter - snart sagdt har ett
tredje organ för handelsståndet, hvilket organs kommande betydelse torde bli beroende på en hlifvande utveckling.
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I{ostnaderna för här beskrifna institution - som ju är alldeles privat - bäras, så vidt de bero på verkställande utskottets verksalnhet (ledalTIöternas reseutgifter och dagtraktamenten inberäknade) eller äro nödiga för handelsrnötenas hållande,
med '!./5 af Grosserer-Societetet och med 3/5 af de öfriga afdelningarne efter antalet
af deras delegerade.
A~1dra utgifter får hvar afdelning för sig vidkännas.
Men vi hafva hittills talat egentligen on1 .representationer för handeln.
Danmark eger äfven' en högst ansenlig lllängd af industr'i- och handtverksföreningar. 1885 existerade:
i Köpenhan1n 3 föreningar lTIed tillsammans................................. 7,741 ledalllöter,
;
3,123
»
för det öfriga Sjrelland 22 föreningar o1ed tills
inom Laaland-Falsters stift 7 föreningar llled tills..................... 1,141
»
inou1 Fyens stift 7 föreningar med tills
1,008
på JutIand 39 föreningar med tills
8,243
tillsammans 78 föreningar med 21,256 ledamöter, hvilka alla, likasolll fallet var
med de lokala handelsföreningarne, sammanhållas genom en F cellesrepresentation.
Men bredvid dessa, under frellesrepresentationen lydande föreningar, finnas i
landet jen1väl andra föreningar af industri- och handtverksidkare; men torde likväl
de flesta likasom alla de vigtigaste af dem hafva ingått i centralrepresentationen.
Med afseende å de till denna hörande föreningarne kan först anlllärkas att
inemot hälften af deras antal bär allenast namnet af handtverksjörening, ett något mindre antal industriförening, medan andra hafva båda namnen förenade och
åter andra beteckna sig som arbetariförening, eller t. ex.' »central-förening för
grof- och klensmeder» eller »bagare-förening» etc. Af benämningarne får Inan ju
en föreställning om, hvilka personer höra derunder ; men bör det anmärkas, ·att i
många af föreningarne kunna utan afseende å benämningen intagas personer SOln
idka hvarken industri eller handtverk eller utan aUt afseende å deras yrke. De flesta
af föreningarne hafva gjort sig till uppgift att bringa medlemmarn~ i sällskaplig
beröring med hvarandra och hvad som är en hufvudpunkt: nästan alla anlägga på
att genom föredrag, förevisningar och utställningar utbreda kunskaper bland sina
medlemmar. Flertalet af föreningar gifva understöd åt afton-, söndags- eller tekniska skolor, och i vidsträckt omfattning verka de genom sjuk- och fattighjelp åt behöfvande medlemmar.
Föreningarnes utgifter betäckas genom bidrag af ledanlöterna, geluenligen på
3, 4 till 5 men. aldrig öfverstigande 10 kr. per lnan.
Deras angelägenheter förvaltas af bestyrelser på 3, 5 ända till 15 llledlelllmar; och i de större föreningarne är vanligt att vid sidan af styrelsen står ett repl~esentantskapJ alltid af ett något större antal personer.
Men största intresset ligger här likasom på handelns gebiet inon1 jrellesreprehvilken i det hufvudsakliga äfven är anordnad i -likhet lTIed frellesrepresentationen för handelsföreningarne.

sentationen, -

»Frellesrepresentationen for dansk industri og haandvrerk», sonl benälllni~gen'
är, tillkoln viq ett centrahnöte af danska industri- och· handtverksidkare under .år
1879, seaan dessförinnan de inou1 särskilda stift befintliga föreningar försökt att
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bringa till stånd sanlnlunslutningar, hvilka dock mestadels understödts af alltför
ringa intresse för att vinna någon större betydelse.
Frellesr~presentationen består dels af ett » rep resen tantskap » af 27 personer
- af hvilka ett visst antal väljas inonl en hvar af de fem »afdelningar», sonl här
strax i början angåfvos (I(öpenhamn, Sjrelland utanför I(öpenhamn etc.), dels af
en bestyrelse, vald af och inom representantskapet och bestående af fem personer,
en för och från hvar afdelning.
Inonl »afdelningarne» hålles en gång om året möte af delegerade från de
tilt' afdelningen hörande föreningar; och vid dessa möten ej allenast väljas afdelningens lnedlemmar i representantskapet utan förehafvas derjemt.e allehanda' ärenden
rörande industri och hand~verk; utseende hvarje afdelning för sig en formand och
en sekreterare.
Bestyrelsen är naturligtvis den verkställande myndigheten oeh den son1 egentligen »utåt representerar frellesrepresentationen», likasom den förbereder ärendena
till representantskapets Inöten och gifver till dessa berättelse om sin verksamhet.
Representantsk~pet sammanträder hvart år i j uli månad; och kunna derjemte
extraordinära möten ega rum då representantskapets formand och vice formand eller
bestyrelsen så bestämmer eller minst 14 representanter begära det.
Bestyrelsen och representantskapet kunna, när de så finna skäligt, föranstalta
allmänna industrirnöten inom afdelningarne, dervid det ankonlnler på de särskilda
föreningarne att draga kostnaderna derför.
Om en förening icke längre uppfyller de i lagen faststäIda vilkor, eller onl
den har egnat sig åt uppgifter stridande 'mot frellesrepresentationens syften, så kan,
den efter framställning från bestyrelsens sida genom representantskapet uteslutas
från frellesrepresentationen.
Det bör anmärkas, att förslag äro framstäida ,till ändring af den här beskrifna
ordningen, gående väsentligen ut derpå, att i stället för de nu skilda två organen
för frellesrepresentationen, bestyrelse och representantskap, en förstärkt bestyrelse
af 11 personer skulle bildas, '~ch vidare derpå, att hvart fjerde' år en sammankomst af delegerade för de särskilda föreningarne skulle ega rum, i sammanhang
~varIned äfven föreslagits, att i ~tället för de 5' afdelningarne skulle finnas allenast
3, innefattande en san1tliga östiftens, en Köpenha.mns, en Jutlands förening8:f .

.Vi kOlnma "nu till Finland, hvars or_dningar och erfarenhet böra för oss
ega en särskild betydelse, då ju för båda landen" icke blott de historiska utgångspunkterna äro gemensamma, utan derjenlte de geografiska förhållandena, folkmängdens fördelning på orterna och de nationella anlagen förete så mycken öfverens·
stämmelse.
Och vi kunna verkligen här tala om en erfarenhet att ställa framför oss, ty
synbarligen har Finland på detta område gått delvis nlycket snabbare än vårt land.
Till utgångspunkt för vår fraInställning få vi taga den Kejserliga Förordningen
om näringarne af den 31 mars 1879, hvilken för Finland lägger grunden till ett
system visserligen icke af, offici~lla handelskan~rar men, af yrkesföreningar så-

som officiella korporationer.
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Vidko111111'ande § i förordningen lyder: '»Idkare åf näringsyrken
städerna
skola, antingen alla gen1ensan1t, eller ock i högst trenne grupper efter handel, fabriksindustri och handtverk, bilda föreningar för vården om angelägenheter, SOlll
röra de yrken, hvilka af föreningens medlemmar utöfvas».
I anförda lagrulnn1et finna vi bredvid påbudet on1 näringsidkarnes (i städerna)
salnmanslutning till föreningar, -- och en följande § pointerar meningen i det den
säger: »en hvar som i stad drifver näringsyrke är n1edlem af yrkesförening » hurusom den hos oss så luycket debatterade frågan om handelns och industriens
åtskilnad eller san1manslagning i Finland lösts sålunda, att derutinnan hvarje orts
förhållanden eller de intresserades önskningar få blifva bestämmande.
Men en annan lagbestämn1else är här att samlnanställa. Det föreskrifyes att
föreningarnes verksamhet skall handhafvas närn~ast genom fullmäktige, hvilkas an-'
tal varierar i olika föreningar [7 i en, 12 i en annan t. ex.]; - men det är ej så
som i· Frankrike, Italien och i de preussiska handelskanlrarne, att dessa ,fullmäktige för näringsidkarne äro innehafvare och utöfvare' af alla de enskilde intresserades befogenheter (af förevarande art); utan det är fastn1era så, som inom det 111'Otsatta engelsk-amerikanska och köpmanskorporationssystemet, att föreningen af de enskilda näringsidkarne d. v. s. generalförsan1lingen bibehåller för sig n1er eller lnindre - Oln ej det väsentliga - af de associerades rätt.
I näringslagen är ej vidare bestämdt, huru befogenheterna äro emellan de
två organen, generalförsamlingen och fullmäktige, fördelade, Inen det torde kunna
antagas, att i det hela generalförsamlingen äl~ att tänka såsom fullmäktiges principal, något som tydligt nog synes framgå af 'vissa bestän1meIser i särskilda föreningars ordningsstadgar.
Det gifves dock naturligtvis vissa uppgifter som enligt förhållandenas natur tillhöra fulln1äktige, åtminstone i första hand, och gäller sålunda, att det är fullrnäktige
som skola afgifva de betänkanden och förklaringar, som vederbörande lnyndigheter af föreningarne infordra; oeh har derförutom näringslagen tillagt dem en hel
del alldeles speciella uppgifter: såsom att utfärda gesäll betyg och mästarebref åt
de arbetare, SOln slikt vittnesbörd öfver vunnen skicklighet åstunda, att söka bilägga oenighet och tvister, som elnellan yrkesidkare och deras arbetare uppkolnma,
äfvensoln och i synnerhet att »hafva tillsyn å lärlingarnes och andra vid näringsyrkena sysselsatta arbetares 'undervisning, vård och fogliga behandling»~
Särskildt fran1hålles fullrl1äktiges skyldighet att öfvervaka de forna skråelnbetenas och gesällföreningarnes kassor eller vid behof omhändertaga den1.
Hvad beträffar nyss omnänlnda uppgiften för ful1tnäktige i fråga om oenigheters och tvisters biläggande n1ellan yrkesidkare och deras arbetare, bör uppmärksammas, att' dåutöfvande af en sådan funktion för fulhnäktige ifrågakolnmer, antalet af dem skall förstärkas rned hälften eller närmaste ~al deröfver, valda bland
välfrejdade och myndiga arbetare i staden.
Hafva arbetare vid näringsyrken i staden i laga ordning inon1 si'g bildat förening till ölTIsesidigt understöd, verkställes sagda val af ll1edlemrriarne i sådan förening. I annan händels'eega fulln1äktige sjelfv'e utse ofvannämnda antal arbetare *).
*) De sålunda förstärkta fullmäktige skola upptaga samt söka förlika eller,
ej lyckas, efter billighetsgr'unäer prö{va och afgöra on1förluälda tvistigheter.'

Oln

detta
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För upprätthållande af föreningarnes syftemål erfordras naturligtvis penningenledel, och åstadkommas dessa· gen0l11 uttaxering å föreningarnes medlemmar i den
ordning som ordningsstadgan fastställer.
,
Helsingfors' handtverks- och fabriksförenings stadgar hafva bestämt årsafgiften
för vanlig medlem till 5 mark, men till 15 för dem »som för sin tillverkning begagna mekanisk drifkraft eller dtifva sin rörelse i dermed jemförlig l1tsträckning».
För öfrigt .gör sig denna förening inkomster genom afgifter för' gesäll- och
mästarebref och genom anlitande af en hel del dylika källor.

Men på den grund sonl af 1879 års näringslag ·blifvit lagd, har utveckling
egt rum i tvenne skilda banor.
Till följd af näringslagens omtalade bestämmelser hade naturligen bragts till
stånd fabriks- och handtverks- samt handelsföreningar - som officiella korporationer - rundt om i hela landet. Frågan blef nu, huru de existerande spridda föreningarne, hvilka ju hvar och en blott omfattade sin stads område, skulle bringas
till samverkan, till någonting af nytta och brukbarhet för mera omfattande, det he~
las, intressen.
Från industriidkarnes sida' hade förslag väckts om bildande af en handelsoch industridelegation, ett utskott på tolf medlemmar, halfva antalet valda af ombud för landets handelsföreningar och halfva antalet af ombud för fabriks- och
handtverksföreningarne, och hvilken 'delegation skulle minst två gånger' om .året
sammanträda i hufvudstaden, med uppgift i ·allmänhet att främja landets handel,
industri, sjöfart och handtverk och med specielt åliggande att sammankalla allmänna köpmanna- och industriidkaremöten samt bereda frågor till handläggning vid
dem, att vid anfordran till regeringen gifva betänkanden och 'utlåtanden i industriella och kommersiella ämnen etc.
iVIen ungefär vid samma tid hade ett utskott, som nedsatts af ett nyss der~
förut hållet allmän t köpmannamöte, afgifvit ett betänkande angående en handelsdelegations inrättande och dervid bestämdt motsatt sig de, begge delegationernas
sammanslående.
:Med anledning deraf hade· sedermera vid h~~let allmänt industriidkaremöte i
Viborg under augusti lnånad 1884 då samlade fabriks- och handtverksidkare beslutit. sig för att söka åvägabringa en enbar industridelegation, och för dithörande
frågors utredande ~ch förslags afgifvande tillsatt en komite.
, Men regeringen grep emellertid in - och genom en kejserlig förordning af
den 6 .november 1~84 inrättade den (på eget initiativ) en industristyrelse, ett embetsverk med organisation, uppgift och verksamhetsn)etoder af den art, att ·handtverks- och fabriksföreningarne tillsvidare torde anse att de in optima forma fått
hvad de önskat.
För handeln har icke regeringen gjort något motsvarande, utan hafva handelsföreningarne väsentligen sjelfva fått taga sina öden om händer; och de hafva
·med omfattande af nyss omnälnnda handelsutskotts tanke.och' förslag på ett år 1886
i Vasa hållet allmänt köpmannamöte fattat beslut om upprättande af en handelsdelegation för Finland.
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Med det sagda hafva vi angifvit de två olika banor, deri - som nyss anmärkts - förhållandena utvecklat sig. Det är nu vår skyldighet att meqdela något af vidare upplysningar onl dels industristyrelsen, dels handelsdelegationen.
Industristyrelsen är ett verk som konlmit i st.ället för den ganlla bergsstyrelsen och manufakturdirektionen samt lyder under senatens ekonomidepartelnent.
och dess finansexpedition. Styrelsen består af en öfverintendent och tvenne intendenter, den ena för bergsväsendet, den andra för manufakturerna *), hvartill komma
som underordnade: en bergsingenjör, en sekreterare etc.
Såsaln industristyrelsens uppgifter angifvas bland annat:
att hålla sig noga underrättaq aln de industriella näringarnes i 'landet tillstånd, vilkor och behof sanlt hos senaten föreslå de lagstiftnings- eller andra åtgärder, som kunna vara nödiga eller gagneliga för dessa näringars förkofran,.
att bearbeta den finska industriens statistik,
att årligen utgifva öfversigter till upplysning om industriella förhållanden l
Finland och andra länder,
c-tt genom inspektioner verka för efterlefnaden af de angående industrien utfärdade lagstadganden,
'att afgifva infordrade utlåtanden etc.,
hvartill kOlurner bland annat att industristyrelsen är patenhnyndighet och eger
att upptaga frågor om utställningar**).
l\tlen det är för oss här företrädesvis frågan orn, på hvilket sätt industristyreIsen kunde konln1a att ersätta den tilltänkta industridelegationen och om det förhållande hvari den nya styrelsen står till de existerande lokala föreningarne eller de af
dem företrädda intressen. Svaret på dessa frågor ligger i bestämmelser' uti industristyrelsens instruktion (hvilande på nyssberörda förf~ttnings kortare föreskrifter):
att industristyreisen eger - då den enligt skyldighet skall hos senaten väcka
förslag aln lagstiftnings- eller andra åtgärder -, till öfverläggning om de tilltänkta.
förslagen inkalla, skicklige fackmän, äfvensom
att när allmännare möte af industrinlän från olika delar af landet finnes vara
af nöden för rådpläg~ing aln åtgärder af omfattande betydelse, industristyrelsen eger
hos senaten henlställå om tillstånd att dylikt möte föranstalta.
I senare fallet skall - säges det - industristyreisen jelllväl insända för~slafJ
rörande mötets sammansättning, hvari visserligen ligger att industristyrelsen kan
ställa sig i förbindelse med de lokala föreningarne för att lned dem afhandla onl
. 11lötets organiserande.
Äfven frågor rörande handelns intressen kunna vid sådant möte upptagas~
och böra i detta fall köplnän i ll1ötets salnmansättning ingå.
Industristyreisen skall upprätta program för Inötet; och är vid mötet öfverintendenten ordförande samt intendenterna föredragande, derest ej industristyreIsen
finner skäl att för någon fråga utse särskild föredragande.
*) 1\1ed 111.anuJ'aktur·er afser lnan i Finland fabriks- och handtverksindustrien.
**) Jag nämner' det sista särskildt för att på samma gång få påpeka, att då man

i

Danmark hem.stälde om ett handelsdirektorat, alldeles särskildt framhölls vigten utaf att
en myndighet funnes som kunde, i fråga om utställningar, bevaka landets allmänna intressen och vårda sig om dess anseende.
'
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I{ostnaderna. för såväl facklnäns inkallande SOln mötes hållande äro beräknade
att af allmänna medel godtgöras, hvadan industristyreIsen bör hos senaten på. förhand förete beräkning deröfver. - Om ingen kostnad är förenad nled t. ex. fackmäns hörande, så behöfves' ej något Inedgifval1de af senaten dertill.
Men lnan har uppenbarligen icke lned anordningar sådana SOIU de beskrifna
.-afsett att förlägga initiativet uteslutande hos elnbetsverket.
En paragraf i industristyrelsens instruktion säger, att yrkesföreningarne i landets städer äro berättigade att till industristyreIsen inkolnma lned förslag och önskningsmål rörande industriens befrämjande - och är derjemte i salnma § af instruktionen lagd å dessa föreningar e~ positiv förpligtelse, nemligen att tillhandagå styfelsen med erforderliga uppl rsningar äfvensoln särskildt att lnedverka till erhållande
af pålitliga statistiska uppgifter.
Som förut är antydt förföll den väckta frågan onl en· industrirlelegations inrättande i och. med det att industristyreIsen kom till stånd9
I en skrifvelse från svensk-norska generalkonsulatet i Finland säges det att
frågan tillsvidare torde hafva förfallit; och då visserligen en dylik delegation kunde
hafva ett rum och en uppgift att fylla jelnväl bredvid industristyreisen - till förmedling af sambandet emellan styrelsen och' de lokala föreningarne - så är det
väl rnöjligt att den nu på industriens gebiet rådande ordningen icke får betraktas
:som definitiv.
Hvad beträffar handelsdelegationen, sådan den beslöts vid förlidet års köptIlannamöte, så skulle lnan j u i den hafva ett eentralråd för de finska handelsföreningarne, någonting motsvarande det franska conseil superieur eller t. ex. den
:schweiziska 'union, hvaroln vi förut talat - i allt fall någonting helt olika nled industristyrelsen, SOln V,al" ett e~betsverk.
Handelsdelegationen skulle vara en fri representation för 'den finska köplnannakåren, med uppgift:
aj att till verkställighet befordra saInt på allt sätt understödja köpmanna.lnötenas beslut;
b) att förbereda ärenden, som vid närlnast följande köpnlannalnöte kOlnIne
.att behandlas;
.e) att uppmärksalnma den finska handelns och sjöfartens intressen och taga
-initiativ i hithörande frågor samt i förekoffiulande fall till vederbörande myndighet
ingå med franlställningar oeh ingifva affordradt utlåtande.
Delegationen skulle bestå af -sju nledlenlll1ar, att väljas vid köpmannamöte .
.bland köplnän och såvidt möjligt från olika delar af landet. I valet skulle deltaga
endast de lnedlemmar af mötet, som vore delegerade för handelsförening, till ett
:antal af högst tre från hvarje sådan.
Delegationen, hvars uppdrag skulle vara till följande köpnlannamöte, borde
·sammanträda nlinst en gång om året.
Den skulle antaga en sekreterare saint,' onl så funnes nödigt, tillsätta en verk.ställande kOlnite, bestående af medlemmar af köpmannaståndet, och den skulle ega
i förekomnlande fall· sig till biträde kalla äfven andra personer.
För bestridande af de rne~ delegationen. förenade kostnader 111enade man, att
.af landets handelsföreningar skulle inleyereras till delegationen årliga bidrag,' till
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belopp från 500 -mark för Helsingfors' handelsförening till 25 nlark för de minsta
städernas handelsföreningar.
:\1en det beslut, genom hvilket här beskrifna ordning tillkom, _var icke definitivt, enär det enligt sakens natur förutsatte att de särskilda föreningarne påtoge sig
de kostnader, som för delegationens uppehållande påfordrades. Och ännu för några
månader sedan "hade allenast 10 af landets handelsföreningar förklarat sig i allo
underskrifva beslutet, llledan fem föreningar afgifvit afböjande svar och tjugu iakt"tagit tystnad *).
Men det är långt ifrån att handelsföreningarne och de handelsidkande likväl
sakna gemensam~et och en sammanhållningspunkt.
Sådan ega de uti de med ett eller annat års mellanrum återkommande allmänna köpmannamötena, för hvilka j emväl en viss ordning stadgades vid här förut
omtalade 1886 års köpmannamöte.
Enligt denna ordning beror det på hvarje lnöte att bestämma ort och tid för
det följande, och är det handelsföreningens å lnötesorten sak att utse en bestyrelse,
som skall vidtaga nödiga förberedelser till salnmankon1sten.
För utförande af mötets beslut förordnar mötet lämpliga personer, hvilka vid
det följande äfven skola afgifva berättelse öfver vidtagna åtgärder och vunna resultat.
Men det skall bemärkas, att det icke är blott handelsföreningarne som representeras vid köpmannamötena, utan att antagna ordningen medgifver, utöfver köpmän,
äfven industriidkare och föreståndare för offe-ntliga handelsskolor m. fl. att delt~ga
mötenas öfverläggningar och beslut.
I öfrigt bör ifrån instruktionen för inclristristyrelsen erinras, det denna styrelse
i viss mån äfven har att vårda sig om handelns intressen eller belnedIa dem; och
torde man just här - utöfver hvad förut rörande köpmäns deltagande i industriidkaremöten omnälnts - hafva att upplTIärksalllma en paragraf, SOlU säger, att senaten eller finansexpeditionen kan i påkommande fall förelägga industristyrelsen- att
»till öfverläggning inkalla persone-r lTIed k01TInlersiel insigt och erfarenhet», - en
anordning genom hvilken för handeln saknaden af ett särskildt och eget verk, lnotsvarande industristyreIsen, torde "vara gjord mindre känbar.
"Hvad' N ol~ge beträffar, så falla först i ögonen de i Kristiania och fen1 andra af rikets städer förekominande Börs- och Handelskondteerna. Bestående af
en börskomisrer, son1 fast tillsättes af regeringen och tre handlande, hvilka på förslag af formandskabet förordnas för ett år i sender af Indredepartementet, utgöra
" dessa komiteer ganska enastående foriuer af lokala handelsrepresentationer, om de,
på det sätt de bildas, ens kunna kallas »representationer» för handeln eller de handelsidkande. Såsom uppgifter för dem angifves: först tillvaratagande af börsens
angelägenheter och noterande af utländska kurser samt vidare att på begäran af
*) Vid sådant förhållande lärer, enligt ingånget 111eddelande, beslutet on1 delegationens upprättande anses vara förfallet. Men det vore kanske i allt fall icke riktigt att
utesluta här gjorda meddelanden om delegationen och onl arbetena för dess åvägabringande, då frågan likväl torde få anses sväfvande och n1öjligen ett senare möte lätt finner en. utväg att kringgå de svårigheter, väl mest beroende på kostnaderna, SOln ännu
lägga hinder i vägen. I alla händelser synes sakens gång gifva en nyttig lärdom oeh
lända oss till beaktande.
6
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regeringen lneddela förklaringar och upplysningar rörande handeln, äfvensoln att
hos regeringen hemställa om åtgärder i handelns och börsens intresse.
Men tvifvelsutan j ust på grund af komiteernas skefva ställning' till den1, de
skulle representera, de handelsidkande, lära kOlTliteerna - i hvad· angår deras uppgifter som representationer - slnåningoln sjunkit till telniigen ringa betydelse, och
det synes SOlU o'm de i denna stund gälde föga mer än antiqverade former.
,Detta är om hvad Norge eger af officiella instit utioner på näringarnes gebiet.
Men bredvid dessa hafva bildat sig andra former, alla bygda på enskild; fri
samlnanslutning, åt hvilka vi nu skulle egna vår upplnärksamhet.
De lokala institutioner, hvilka' frågan här gäller, torde lälnpligen böra delas
i två kategorier, dem SOln afse handelns och dem SOP1 afse industriens· intressen;
ty teorien om de två näringsslagens gemensalnhet har ej heller här i väsentligare
mån realiserat sig.
Den förra kategorien upptages väsentligast af handelsföreningarne. Dylika
föreningar förefinnas i en hvar af rikets större städer och i lnånga af de mindre;
och torde det, för att gifva en förestäJlning Oln deras allmänna karakter, vära tillfyllest att göra några nleddelanden om de till Kristiania hörande föreningarne.
Den mest betydande af dessa är »Kristiania Handelsstands Forening »,
,hvilken år 1872 bildades genoln sammanslutning af tvenne andra föreningar, nelDligen »Handelns vänner» och »Kristiania Handelsförening ».
Kristiania Haridelsstands Forening består f. n. af 924 ledamöter, fördelade i
en äldr~ och en yngreafdelning (medlemmarne under 25 års ålder höra till den
senare). »1 regeln» upptagas i föreningen blott personer, SOln· egnat sig åt någon
branche af affärsverksamhet - dervid dock inräknade äfven fabriks- och hruksegare,
post-; bank- och telegraftjenstemän m. fl. samt biträden hos dem - äfven om bosatta utom Kristiania; men efter förslag af två lnedlemlnar och beslut af generalförsamlingen kunna också personer tillhörande annan san1hällsställning i föreningen
upptagas. Utomdess kunna hedersledamöter inväljas.
Föreningen har som sitt ändamål uppstält :
1) att behandla frågor af intresse "för handelsståndet ;
2) att arbeta för utbredande af handelsvetenskaplig och alltnän bildning;
;l) att befordra samfundslifvet inom stårid,et.
För lnöjliggörande" af dessa uppgifter' är föreskrifvet, att - lned undantag
af sommarlnånaderna ~ alhnän samlnankomst skall hållas en gång hvarje vecka
och att dervid föredrag eller diskussioner Olll möjligt böra föranstaltas. Ungefär
hvar fjerde af dessa sammankomster anordnas som jörhandlingsmöte, hvilket innebär, att under "ledning af föreningens formand, vice formand eller annan lnedlem
af styrelsen vissa frågor och ärenden, af vigt för föreningen, tagas under behandling; och är särskildt anmärkt, att vid dessa Inöten en hvar llledlem eger rätt att
söka upplysning om eller göra erinringar vid föreningens förhållanden och angelägenheter. Utoln dessa möten tala stadgarne Olll en ordinarie generalförsamling
hvarje februari månad oeh extra' ordinarie generalförsamlingar så' ofta styrelsen finner sådana af nöden.
Föreningens styrelse består af 5ledalnöter, och eger styrelsen befogenhet i
alla ärenden, SOln ej särskildt äro hänvisade till annat organ af föreningen. Bland
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föreningens lnedle~lnar kan st.yrelsen utse sekreterare, kassör oeh andra funktion äIrer hos föreningen.
Men för iakttagande af de egentliga kOlnmersiella' intressena är här bredvid,
Inen dock med föreningen SOlll hållpunkt, en alldeles särskild och egendomlig an-ordning vidtagen.
Man har nemligen inonl föreningen eller rättare dess äldre afdelning instituerat
-ett luanstarkt utskott, på 50 personer, - valde på 5 år,. men så att 10 afgå årligen - till hvilket utskott af styrelsen skola för behandling öfverlenlnas »de angelägenheter och frågor, som röra handelsståndets intressen», dock så, att i. detta ut~skott jemväl styrelsens ledamöter hafva säte och stämma.
Detta utskott håller, i likhet med hvad inom föreningen är ordning, mycket
täta salnmankolTIster, nemligen hvarje vecka under året utom' sornmarmånader~a;
-och behandlas dervid, förutom ärenden, remitterade från föreningens styrelse, jem-väl frågor sorn kunna väckas af en ledaInot i utskottet.
Att ärendena skola få en sakkunnig och fullständig utredning, då de hän~skj utas till' utskottet, garanteras i sin mån dermed, att inom utskottet äro tillsatta
fasta komiteer, rnotsvarande de allmänna förgreningarne af affärsverksamhet - nem·
'ligen en för varuaffärer i allnlänhet, en för fabriks- och industriverksamhet, en för
:skeppsfart, en för bank- och penningeväsende, lnedan derjemte tillfälliga eller sär:skilda konliteer kunna tillsättas.
Örver utskottet står emellertid städse föreni_ngen SOln den högre myndigheten;
~ch får detta sitt uttryck dels deri, att utskottets beslut eller hemställanden sändas
till föreningens styrelse, som besörjer deras vidare expedition, dels deri, att när
:styrelsen så finner skäligt, den kan hänskjuta ärenden t.ill allmänt möte af för.-eningens äldre afdelning, hvars beslut i saken blir afgörande. Det anmärkes som
karakteristiskt, att vid femtiomannautskottets sammankomster öfriga medlelnmar i all':mänhet ega rätt tillstädesvara, likasoIn att vid samlnankomst af den äldre afdelnin~:gen jelnväl de yngre föreningsmedlemmarne kunna närvara, ehuru utan rösträtt.
En annan karakteristisk anordning är den, att föreningens styrelse kan med:~ifva bildande af sällskaper inom föreningen, syftande till merkantila intressens be'främjande så väl som sådana utgående på umgängeslif; dock att styrelsen har sig
'förbehållet att upphäfva dylika sällskap, när orsak· dertill gifves.
Det bör till sist anmärkas, att generalförsamlingen eger rätt att med 2/3 lnajoritet utesluta nledlem ur föreningen, OHl styrelsen på gjord angifvelse hemstält
.oerom.
Jemte den nyss nämnda existera i Kristiania tvänne andra hithörande före'ningar, Kristiania Han delss anifund, som för närvarande eger omkring 100 ledamöter och Kristiania Köpmannaförening med omkring 200 ledamöter.
Såsom den förra föreningens uppgift angifves: att »på den fria diskussionens
:grund 'samla handelsståndet till samfäldt arbete för dess intressen på hvarje Olllråde» - och den fullföljer sitt mål på salnina väg som den fö~ra, nemIigen genoln
täta .saInmankomster, minst en gång i hvarje vecka under tidrymden emellan 1
:septelnber och 1 maj alla år.
I{ristiania Köpmannaförening har satt som sitt, väsentliga Inål behandling af
spörsmål intresserande handelsståndet, utbredande af kommersieI och a1l1nä~ bild-
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ning och. befrämjande af godt förhållande medlemmarne emellan. Jemväl denna
förening verkar väsentligen gen0111 ofta återkommande salnmankomster, föredrag
och diskussio~er; och har. den med energi. egnat sig åt flere uppgifter af. genomgripande betydelse för handelslifvet.
Utom 'des~~ föreningar finnas, som' redan sagdt, handelsföreningar . i de flesta
af rikets städer;. men någon sammanslutning till ett centralorgan för dem alla ellerett stqrre eller mindre antal af dem har icke åvägabragts, ehuru det förekommerat.t de i frågor af stör~e allmänt intresse inhemta hvaranclras mening.
Bred~id handelsföreningarne böra anmärkas de i snart sagdt .alla sjöstäderförekommande sjömansföreningarne, . hvilka lära utveckla en liflig vexelverksalnhet
vid behandlingen af sina speciella angelägenheter och OUl hvilka har meddelats, att
de sannolikt ien nära. framtid komma att associera. sig i en frellesförening.
Till den andra kategorien af, näringsidkareföreningar äro främst att räkna
handtverks- eller handtverks- och in dus trf!Öreningarne, af hvilka i Norge finnas
min'st ~O styeken, lned ett salnfäldt ledalnotsantal af omkring 3000; dock så, att af
detta' antal blott något .mer än hälften är egentliga handtverkare, emedan flertalet
af föreningar i sig upptaga personer, tillhörande äfven annan lefnadsställning.
Den förnämsta af alla dessa föreningar är »den norska handtverks- och:
inclustriJöreningen i Kristiania», hvilken dock i sig till medlemmar upptager äfven
personer utoIn Kristiania.
Såsom föreningens syfte angifva. stadgarne: »att främja den norska handtverksdriften och industrien», och bland de medel, hvarigenom den skulle verka för::letta syfte, angifvas icke blott möten, föredrag och sällskapliga sammankomsterutan äfven sådant som utställningar och utlottningar af inhemska handtverksoch industrialster samt upprättande af ett sorts handelsmuseum etc.
Föreningens organ är dels generalförsamlingen, dels ett representantskap eller'
en delegation af 20 personer, valda för 2 år, med halfva antalet afgående årligen;
dels en bestyrelse, bestående af föreningens formand och vice fOfllland, valda af och
inom representantskapet, tillika med 12 andra personer, valda två inom hvardera af
de 6 utskott, som af representantskapet tillsättas.
Men deJ;l betydelsefullaste anordningen vid denna förening synes vara den~
genom hvj.lken de särskilda. handtverksfackens ~?tressen :vunnit i föreningen erkän~
nande och representation. Sådant har kunnat ske på grund af en i föreningens
s~adgar innehållen bestämmelse: att medlemmar af föreningen kunna sammansluta,
sig till grupper n1ed egna funktionärer och stadgar, förutsatt dock att de senareefter pröfning' af representantskapet finnas icke stå i strid med föreningens.
Stödjande sig på denna bestämmelse hafva handtverkarne' inom föreningen
bildat en »handtverkaregrupp», hvilken enligt sina speciella stadgar har till upp~
gift: »att gifva de särskilda handtverkarne inom föreningen tillfälle att förhandla
om sina fack-angelägenheter och i det hela att göra gällande och bevaka sina
ståndsintressen » - upplåtande föreningen sin lokal för de sällskapliga sammankomster af handtverkaregruppen, genom hvilka denna vill upprätthålla genlensamheten emellan medlemmarne af de särskilda facken.
Inoln handtverkaregruppen hafva nemligen bildat sig underajdelningar, f. n_
18 stycken, upptagande inoDl sig de särskilda handtverksgrenarnes idkare, hvilka.
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onderafdelningar hvar och en har sin särskilda forluand och vice fornJand (den se.nare ock tjenstgörande som sekreterare) samt under ledning af dern på särskilda
möten diskutera speciella yrkesintressen.
Men det är ej blott genom sällskapliga samll1ankomster som gen1en'samheten
inOln hela gruppen upprätthålles', utan denna gemensamhet har ett ännu fastare
:stöd uti tillvaron af en centralkomite, bestående af formanden i den norska handtverks- och industriföreningen såsom ordförande samt formrenden i de särskilda un.derafdelningarne SOIU ledamöter; och hvilken centralkomite har att tillvarataga hela
~ruppens intressen samt, såsom ett specielt åliggande, att till föreningens styrelse
.afgifva årlig berättelse tillika med förslag till budget) för gruppen.
Med afseende å de öfriga inom landet befintliga handtverksföreningarna tor~e
blott behöfva anmärkas, att deras angelägenheter i allmänhet· förvaltas af styrelser
på 5 till 7 ledamöter och att enligt tillgängliga notiser om. dem de synas i det
hela ej vidare skilja sig från våra handtverksföreningar.
Men det. största intresset för oss synes ligga deri, att man kunnat kon11na
till stånd med en ge~1ensan1het' emellan dessa likasom hos oss inom landet ut'spridda 'och mest ganska svaga föreningar. Vid ett under förlidet års höst i Kristiansand hållet generahnöte emellan de norska handtverksidkarne upprättades nälUligen en jcellesjorening, med ändamål att i någon af rikets större städer regelbun-det hvart tredje' år - och deremellan extra ordinarie - hålla ett generalmöte,
-dervid hvarje handtverks- och industriförening skulle företrädas af delegerade, en
-eller flere, allt efter föreningens storlek.
(
Det var föreslaget ~tt en permanent styrelse med fast anstäld· sekreterare etc.
jemväl skulle bringas till stånd, men man afstod från detta, väsentligen af fruktan
för kostnaderna, och man nöjde sig med en nödfallsanordning, i det man blott för
att möjliggöra generalmötena bestämde, att ett visst antal ledamöter af handtverksföreningen å den ort, der följande möte skulle hållas, borde som »f03llesstyrelse»
vidtaga nödiga åtgärder för mötets åvägabringande samt afgifva berättelse och räk-fling för tiden från· föregående mötet.
Men vid sidan af handtverksföreningarne och hörande till förevarande kategori stå förutom en del fackföreningar samt svendejöreningar - de senare hufvudsakligen verkande genom sjuk- och andra understödskassor - en stor n1ängd
af arbetarejöreningar.
I arbetareföreningarne lära äfven upptagas medlenllnar af annan samhällsställ. ning än arbetarnes; men det mest anmärkningsvärda är, att redan sedan flere år
tillbaka det äfven emellan dessa lokala föreningar existerar en j03llesjorening, SOln
sammanträder till lnöte hvart tredje år.

Efter att nu hafva tagit en öfversigt af förhållandena i några länder,
hvilka i mer än ett och de vigtigaste hänseenden ligga nära för jemförelse,
återvända vi till eget land; och skulle vi' först tillse hvad de af Konungen
förordnade kOlniterades förslag

0111

·industri- och handelskamrar -

af juli

86

1887 den 28 april.

1885

i här förut särskildt framhållna hänseenden, eller eljest i

hufvudsak~

innebär.
Främst är att konstatera att det här gäller icke' föreningar, frivilligt
ingångna såsorn i EnglaJ?d, Amerika, Schweiz, Spanien eller Danmark, ellersom fallet är med de tyska köpmanskorporationerna; ej heller föreningar bil-dade' såsonl i Finland, på grund af lagens bestäm~else deronI, att alla nä~
ringsidkare i ·hvar· särskild stad utan vidare tillhöra en korporation; -

utan

det gäller el?-ligt komiterades förslag, såsom i Frankrike, Italien och enligt det
tyska handelskammaresystemet, att näringsidkarne (i regel. inom hvart särskildt län och i

Stqe~holms

8~24)

tal mellan

stad) skola utvälja vis'Sa representanter (till an-

att iakttaga och bevaka hela näringsidkareklassens rätt

och utöfva dess befogenhet, -

dock icke så att alla näringsidkare skulle-

vara berättigade att deltaga i valen af dessa representanter, utan (som allmänt inoln detta system) allenast sådana SOln ega en viss årlig inkomst här satt till minst 1800 kronor.. Och institutionen har äfven med afseende-

å sättet för valen karakteren af det fransk-italiensk-tyska handelskammaresystemet -

d~ck

att om man undersöker och jemför ordningen för valen

inom alla handelskarnmaresysteln *) iverIden utaf denna jemförelsevis bundna
typ, man ej lär' finna något enda, deri man i sådan omfattning flyttat öfver
ifrån de intresserade, näringsidkarne sjelfva och till embetsmyndigheterna
bestyret,

är~n

och ansvaret med valen, d. v. s. med hvad som .är det vigti-

gaste lnomentet under hela institutionen **).

Och att detta måste ha sin bety-·

*) Vi kunna ej som handelskammare räkna sådana anstalter som börs- och handelskomiteerna i Norge, hvilkas ledamöter utses af. regeringen och hvilka alls icke falla
under representativt system.
.
**) I Frankrike utses de elektorer, som i sin tur välja kalnmarledamöterna, af eill
kommission, i hvilken presidenten för handelsdomstolen (hvilken är en lekman) är ord-förande samt presidenten jelnte en ledamot af handelskatnmaren förutom andra äro ledamöter.
I [tallen upprättas vallistor på samma sätt som för de politiska valen, men med
den skilnad, att handelskamrarne sjelfva och handelsdomstolarne utföra de funktioner,.
som elj est vid förrättningen åligga regeringen och provincial-deputationer. Sj elfva valmyndigheten består af en president och 4 granskare, hvilka de för valet samlade näringsidkarne sj elfve utse.
I Preussen är det en af handelskammaren sjelf bland dess medlemmar utsedd
kommissarie, som kungör valtermin och presiderar vid valen, dervid -han biträdes af två
personer, utsedde af - de för valet samlade valberättigade, bland dem sj eIfva. Vallistan
har derförinnan upprättats af handelskammaren sjelf.
I Bayern och WiirUemberg upprättas visserligen vallistorna i embetsväg; men val-'
förrättaren, som är en regeringens man, har åtminstone vid sin sida representanter för-
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delse, Oln ej vara ödesdigert, med afseende å det »selfgovernn1ent», det selv-

styre, som den danska regeringen framhöll som en tidsandans fordran och
som ett vilkor för institutionens bIon1string, behöfver man ej påpeka.
Hvad de allmänna; konsultativa uppgifterna för de föreslagna kamrarne
angår, så må det kunna sägas, att alnfattningen deraf ej väsentligen skiljer sig
från hvad som för handelskamrar af denna ordning är vanligt.

Det bör

ernellertid anmär~as, att komiten synes hafva lemnat olöst en härutinnan
mycket vigtig fråga, nemIigen den om r.förpligtelse för regeringen att i vissa
fall inhen1ta yttrande af näringsrepresentationerna -

en förpligtelse hvarom

ifrån näringsidkarnes sida mångenstädes anspråk framstälts, men hvilka anspråk t. ex. den italienska och danska regeringen, som det synes på goda
grunder, tillbakavisat, medan åter i andra länder, Frankrike och Sachsen t. ex.,
regeringarne påtagit sig en dylik förpligtelse.
Men med afseende å. de lokala näringsintressenas bevakande hafva de
föreslagna industri- och handelskamrarne fått en synnerligen undanskjuten
ställning.

Ty hvarken äro val af mäklare eller af några andra funktionärer

i handelns och näringarnes tjenst omtalade som tillkon1lnande kamrarne, ej
heller omtalas uppdrag för kamrarne att "förvalta eller kontrollera möjligen
befintliga anstalter för näringarnes befrämjande *) -

om hvilket allt i andra

länders handelskalnlnareordningar bestälnmelser ej pläga saknas.
Med afseende å de föreslagna kanlrarnes karakter är det af- betydelse
de valberättigade, i Bayern ett valutskott på 5 personer (sjelfve valberättigade), som lpå
stället afgör alla valreklamationer», utan appell; i Wiirttemberg två bisittare, valde af
handelskammaren bland de valberättigade.
.
Att i de handels- eller industrikamrar, som äro bildade enligt associations- eller
föreningsprincipen (de engelska, amerikanska, danska etc.), valen af delegerade, af styrelsen är någonting som en föreningens familjeangelägenhet, deri inblandning från ad·
luinistrationens sida ej kan ifrågakomma, ligger i sakens natur.
I Sverige ensamt. - jag syftar här på komiteförslaget -- har man icke betrott eller
vågat besvära vare sig kamrarne eller de valberättigade sjelfva att på något som helst
sätt medverka vid valen. Men i stället har man enligt den gamla slentrianen, kastat
alltsammans på myndigheterna, och med en valordning som i omständlighet, ängsligt
kontrollerande och formalism troligen saknar motstycke, skapat ett nytt onus åt I{onungens
befallningshafvande, magistrater och kon1munalstämn1oordförander, hvilka till belöning
få förstås bli, en hvar till sitt stycke, herrar och förmyndare öfver den nya institutionen.
*) D~t besynnerl.iga förhållandet, torde observeras, att enligt ·komitens förslag" bredvid de nya näringsrepre·sentationerna, 'handels- och sjöfartsnämnderna, SOln ej är annat
än ett slag af näringsrepr~sentation med uppgifter af här ifrågavarande slag, skulle bli
qvarstående, lnedan a· andra sidaD: de nya kamrarne, i saknad af här berörda uppgifter,
ehuru lo~ala, skulle sakna en väsentlig del af sitt naturliga, lokala underlag.
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att förslaget' ej talar om mer än ett årligt sammanträd~\ samt att, o~
också ordföranden skulle ega rätt att vid behof kalla ledamöterna tillsal~1
Ulans, han (troligen 'komme att anse sig skyldig att med stor'
begagna denna sin rätt, enär -

återhålls~n1he~

med de vidsträckta kammarområdena -

många bland ledamöterna finge göra långa resor ,för att komma till mötet,
och sålunda hvarje sammanträde rnåste förorsaka
och uppoffringar.

r~tt

känbara

ko~tnader

Men det faller i. ögqn~,n att man sålunda med det före-

slagna ej allenast går miste om det goda, som t. ex. i Schweiz, Danmark,
Norge och nog

;~å

flere ställen med handelskamrar åsyftats, nemiigen

a~t

in-

stitutet skulle sammanföra, de enskilda näringsidkande till lärorika meningsutbyten och diskussioner i ämnen af praktisk betydelse, till personlig bekantskap och ömsesidigt erkännande; utan det är klart, att l11ed de sällsynta sammanträdena eJnellan t. o. n~. näringsidkarnes representanter jemväl dess.as
ställning måste försvagas, och att

de

i ringare grctd skola få känslan för och

bestämmas af förpligtelserna gent emot den samfällighet o.ch de intressen
som de skulle representera.
Att förslaget vill gifva representanterna tillfälle att åt ett utskott på
tre

e~ler

flere personer uppqraga att emellan sammantr,ädena handlägga ären-

den af mindre vigt sanlt att desse skulle ega antaga en sekreterare, länder
att möjliggöra den löpande administrationen, men betyder naturligen föga i
nyss berörda hänseenden.
Med afseende å de omständighet.er vi här ofvan franlhållit, såsom varande· af högsta principiella betydelse,. har kommerskollegium intagit en
ståndpunkt närmande sig ej oväsentligt till deil friare formen af näringsrepresentationer.
Kollegium ställer sig emot· konlitens obligatoriska system (med i r,egel
en tvungen handelskammare för hvart län, ,i allt fall med ett hela landet omfattande nät af kamrar); men kollegiun1 vill att tillfälle skall gifvas till bildande på frivillighetens väg af

handelskamrar~

der vilkoren för en lifskraftig

näringsrepresentation vore för handen och (ler behC?fvet gjorde sig känbart,
dock med garantier att de k~mrar som 'uppstode slöte sig till' en viss stadgad 'ordning och sålunda blefve lika hvarandra till'.organisation och ':lppgifler;
och det skulle enligt komitens förslag j hvart särskildt fall bero på

K~nungen
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att, i sanlmanhang lned pröfning om en kammare borde komnla till stånd,
jemväl bestämIna området för densamma.
Men åt associationsprincipen vid kan1mares inrättande, eller åt vigten
3:f de enskildes, samfällighetens befogenhet son1 ett organ inon1 institutionen
har i allt fall komnlerskollegium icke gifvit något erkännande, och det

fin~

ner sig ej heller kunna komma ifrån komitens cenSUR för valrätt, 1800 kr.,
ehuru kollegium gerna sett att beloppet blifvit nedsatt. I öfrigt torde jag häl'
få inskränka mig till att från kommerskollegii betänkande anföra, att kolle-

gium vill till valförrättare i stället för Konungens befallningshafvande hafva
magistraterna -

något som knappast går ut på att lninska institutionens

strängt formbundna ställning.
Men om nu, ehuru i länderna rundt omkring oss den form af lokala
näringsrepresentationer, hvilken stöder sig på föreningar af näringsidkarne,
är allmänt vedertagen, komiten likväl förordat en fornl af alldeles motsatt
karakter, och om den specielt sakkunniga auktoriteten, kommerskollegiulll

i valet emellan de två fundamentala principerna stannar qvar på kOlnitens
'ståndpunkt -

kan det månne sägas att några egendomliga förhållanden i

just vårt land kräfva ett system af komitens stela typ eller i allt fall af den
:representativa klassen såsom lnotsats till ett system stödt på associationer?
Det må då först anmärkas, 'att handelskamrar eller industri- och handelskamrar, bygda på den andra principen, förenings-, associationsprincipen,
äro till finnandes inom länder af den mest skiljaktiga politiska konstitution,
<>l,

i Tyskland, England och Amerika, i Spanien, Finland, Danmark, hvadan det
synes som om icke något särskildt och egendomligt underlag för dem vore
påkalladt; och vore de~, så, att för institutionens framg'ång förutsattes vana
vid sjelfstyrelse rådande inom landet, så lär n1an ej vilja säga, att i det hänseendet betänkligheter hos oss böra råda.
Svaret på uppstäIda frågan synes egentligen bero deraf, om vi på förevarande område redan ega någonting, hvilket vore att betrakta såson1 början
till den ena eller andra anordningen eller som ovilkorligen dikterande en
utveckling åt komitens håll.
Vi böra då först erinra, att då de gamla skråembetena till följd af 1846
års fabriks- och h~ndtverksordning upphörde, ~bligatoriska handtverkareföre-
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ningar (ungefär likadana som beskrifvits från Finland) i hvarje stad kommo i
stället, samt att handelsordI).ingen af samma år å sin sida föreskref, att de i
hvarje stad bosatte handlandena skola utgöra en handelsförening, medan deremot det stod fabriksidkarne fritt att öfverenskomma om förenings bildande*).
1864 års förordning

Oln

utvidgad näringsfrihet upphäfde sedermera allt

tvång i hvad angår föreningsväsendet och lemnade åt de näringsidkandes
fulla frihet att bilda och utgöra förening eller ej.
De föreningar af näringsidkare, som i - denna dag hos oss finnas, äro således alla r.fria rföreningar.

Men det är icke uteslutande rföreningar, asso-

eiationer, som i vårt land uppbära näringsintressena.
Innan 1864 års förordning trädde i kraft och medan således ännu
samtliga handelsidkare i hvar stad hörde till stadens handelsförening, egde
de särskilda handelsföreningarne eller deras fullmäktige en del mera allmänna
förtroenden -

att afgöra om stadsmäklare och skeppsklarerare behöfde till-

sättas och att

antag~

sådane samt stundom att afgifva yttrande om sökande

till konsulsbefattningar -

för hvilka förtroendens uppbärande de efter den

nya ordningen, d. v. s. efter år 1864, möjligen frivilligt existerande föreningarne erbjödo ett alltför svagt underlag.
Till att i omnämnda uppgifterna ersätta de obligatoriska handelsföreningarne och till
der tillagts

~tt

derjenlte utöfva vissa andra funktioner, som i många län-

h~ndelskamrarne

(afgifva yttranden, öfvervaka ordningen inonl

börsen etc.) skapades den institution, som är känd under namn af Handels-

och Eijqfartsnämnder;" och i denna stund finnas dylika nämnder i omkring
24 af rikets städer **).
Det kan lätt förstås, att' med här o~tala4e förändring af föreningarnes
karakter, nemligen till helt privata och godvilliga sammanslutningar, och med
det att de vigtigaste uppgifterna fråntogos dem, deras tillvaro skulle bli i hög
grad oviss.

Och det har sålunda äfven skett, att för närvarande i omkring

30 af rikets städer föreningar af vare sig den ena eller andra klassen näringsidkare alls icke förekomma.
*) Och fört j enar det anmärkas, att under den då gällande ordningen det berodde
på de näringsidkande sj elfve att låta förening omfatta en eller flere af de tre kategorier
vi här omnämn t.
**) Som bekant bestå handels- och sjöfartsnämnderna af ett antal personer, i Stockholm toIf, valde af stadsfullmäktige inom eller utom stadsfullmäktiges antal.
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Men åter" i många' städer finnes, oaktadt Qe svaga lefnadsvilkoren för
dem, mer än en förening af här ifrågavarande slag; och tillsammantaget existera i denna .stund i landet några och sextio industriella föreningar med
mi~st

7000 medlemmar*) [deraf på Stockholms, industriella föreningar falla,

omkring 3000 och' af dem 2000 på slöjdföreningen] samt inemot femtio (lokala)
'handelsföreningar med onlkring 3500 luedlemmar jemte ett par föreningar
omfattande representanter både för industrien och handeln, - i allt omkring

110 foreningar med tillsammans 10,000-11,000 medlemmar**).
De sista siffrorna måste emellertid anses ganska låga, och de äro otillfredsställande så mycket mer som de afse icke uteslutande näringsidkare af
de särskilda katego'rierna, utan under dem falla kanske ett och annat tusental af personer, stående alldeles vid sidan af handel och industri som lefnadsSärskildt gäller det om mer än en af de medlemsrikaste industriella

yrke.

föreningarne, t. ex. Stockholms slöjdförening och Göteborgs handtverks- och
industriförening (222 lnedlemmar), att vid deras sammansättning ingen hänsyn tages dertill om personen sjelf idkar handtverk eller industri eller icke.
Men man må bemärka, att det nyss beskrifna icke talar om hvad man skolat
komma till, derest från det allmännas sida verkliga uppgifter och uppmuntran
egnats åt föreningarne.
Kasta vi nu en blick på dessa två klasser af lokala näringsrepresentationer,
handels- och 'sjöfartsnämnderna samt de lokala föreningarne (industri-, fabriks-,
handtverks- och handelsföreningarne), så märka vi, att de båda representera
ganska skilda typer; de förra äro atläggar dana -

GIn

ock något egendomliga så-

af det representativa systemet, deri, likt förhållandet i Frankrike

t. ex., de valde representanterna ***) uppbära all

d~

intresserades rätt, medan

*) Plus »hufvudstadens samtliga fabriksidkare», hvilka de facto äro medlelnmar
af Stockholms fabriksförening.
**) Jernkontoret eller brukssocieteten, omfattande 360-370 bruk, samt sågverks- och
trävaruexportföreningen, med omkring 70 medlemmar, och hvilka båda föreningar representera speciella yrkesintressen samt dertill ej äro bundna vid en viss ort, äro här ej medräknade. Ej heller äro här 11ledräknade de i fyra' af rikets städer, Stockholm, Göteborg,
Malmö och Gefle, bestående »köpmannaföreningar», hvilkas väsentliga uppgift är att hålla
sina medlemInar underrättade om enskilde affärsmäns betalningsförmåga och att bevaka
sina medlemmars intressen vid inträffande konkurser. Sveriges allmänna handelsförening
komm er under en annan rubrik.
***) om man här med afseende derå att valet beror ej på de intresserade, näringsidkarne sjelfve, utan på en kommunalmyndighet, stadsfullmäktige, kan tala Olll egentlig
representation.
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de senare, föreningarne, alldeles privata och frivilliga

SalU

de äro, i regel

gifva uttryck åt den demokratiska princip, som här förut betecknats SOln
»associationsprincipen», och enligt hvilken tyngdpunkten ligger hos samlnanslutningen af de enskilde, på allmän sammankomst *).
1\1en bredvid de former af näringsrepresentationer, vi här omtalat, hafva
vi att bemärka vissa andra bildningar, alla utan någon sorts officiel ställning
eller ursprung, framkallade blott af de enskilde intresserades insigt om deras
nödvändighet.
Vi komma först till Sveriges alln1änna·handelsförenirtg.
Tillkommen först år 1884 och med syfte »att befrämja handelsverksamheten genom vidtagande af. för densamma nyttiga och behöfliga

åtgärder»~

. har denna förening redan omkring 2000 ledamöter, representerande (förlidet
års höst) 186 af landets städer, köpingar och' andra handelsplatser.

~~örenin

gen håller allmän samlnankolnst en gång ordinarie hvarje år, och kan på
kallelse af styrelsen samlnanträda till extra

möte~

.

Styrelsen,. som har sitt säte i Stockhohn, består af 20 på ett år valde
ledamöter från olika delar af landet.

De löpande göromålen handhafvas af

ett inom styrelsen valdt förvaltningsutskott af 5 personer, och biträdas styrelsen och nämnda utskott af en sekreterare, hvilkens tillvaro naturligtvis
väsentlig mån garanterar kontinuiteten i föreningens verksanlhet.
Men: af största intresse är att iakttaga, huru denna förening, som från
början var allenast en helt enkel sammanslutning af lika intresserade enskilde
köpmän från skilda orter**), småningom och synbarligen af blott egen inre
lifskraft utvecklat sig till någonting likt ett helt system. af näririgsrepresentationer. På en stor del

plat~er

der ett större antal af föreningsledamöter finnas,

hafva nelnligen dessa, följande stadgarnes anvisning,

sammanslu~it

sig till lo-

kala föreningar, hvilka, förutonl föreningens allmänna föremål, kunna behandla
frågor af särskildt intresse för orten. Sådana föreningar utse sina egna styrelser och antaga särskilda stadgar, om de finna det ena eller andra behöfligt;
och är det icke ovanligt att ortföreningarne till styrelsen i .Stockholm insäi1da
*) Man torde få säga att det är blott undantagsvis, som t. ex. inom Stockholms
fabriksförening de inom den sanlme valde fullmäktige faktiskt framstå såsom innehafvare
af all föreningens rätt.
. **) Genom beslut. på 1886 års allmänn~ sammankolnst gjordes den ändring, att
hvarje välfrejdad svensk ojJärslJtan (ej blott köprnan) skulle ega rätt till inträde.
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förslagen till stadgar för att gifva densan1ma tillfälle att yttra sig deröfver,
innan förslagen antagas.

Der ortföreningar bildas, pläga deras lnedlemrriar

påtaga sig en särskild afgift till denna ortföreningsuppehållande utöfver den
afgift -

5 kr. för person -- som ingår till

ce~tralstyi')elsen.

Ortföreningarne representera stundom .ett vidsträcktare område än blott
en 'stad eller större handelsplats, ty kringboende affärsInän äro berättigade
att sluta sig' till den 'der befintliga förening; och det torde förtjena särskildt
anmärkas, att på sina ställen äfven de på landsbygden boende affärsmännen
sammanslutit sig till föreningar .under den alln1änna handelsföreningen -

lTIed

syfte bl. a. att »biträda den i af den salnrna fattade beslut» *).
Men då man nu redan är kOlnmen derhän, att ej blott på alla de större
handelsplatserna inoln riket enskilda medlemInar af och ombudslnän för den
allmänna handelsföreningen äro att finna, utan att på <-flere qf ele större

platserna finnas rföreningar underordnade den allnlänna handelsföreningen
och hvilka tillvarataga de å orten bosatta föreningslnedlelnmarnes lokala intressen, på samma gång de efter måttet af sina krafter verka för genomförande inoln orten af centralföreningens program, är man m~nne icke då
redan ett godt stycke på väg lned ett system af handelsrepresentation för
landet? Om man finge tänka sig, att en gång dylika lokala föreningar kOll1me
att finnas på alla större handelsplatser och i sig' upptoge större delen af affärsnlännen i orterna,

med~n

t. ex. »allmänna sammankomsten», handelsnlötet

för hela landet, som beslutande organ,. förändrades till en sammankomst .af
delegerade från föreningarne, hvilka delegerade i sin tur valde styrelsen och
kanske förvaltningsutskottet, hvad hade Inan mer att
handelsrepresentation ? annat än uppgifterna -

önsk~

i· fråga om en

hvilka åter man t~oligen skulle

en gång kunna utan risk flytta öfver till denna representation från de andra
institut som nu uppbära dem.
Till att karakterisera här ifrågavarande förening länder i öfrigt att fraInhålla, hurUSOln det visserligen är just de praktiskt ingripande frågor och uppgifter, allmänna handelsföreningen satt för sig, hvilka utgjort och utgöra den
väsentliga samlnanhållande kraften inom föreningen och gifva de enskilde intresset för densamma; luen har i dessa hänseenden äfven den. on1ständigheten otvifvelaktigt medverkat, att föreningen år efter år haft i sin styrelse
*) Se t. ex. sta~garne för Norbergs Bergslags handel~förening.
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ett antal n1än, hvilka SåS0111 ledamöter af riksdagens ena eller andra kalnmare och eljest haft auktoritet nog att leda och SalTIlnanhålla.
Vid sidan af denna, efter våra förhållanden, storartade nybildning på
handelns gebiet finna vi på. industriens något motsvarande, ehuru det här
visserligen gäller ganska olika former och olika utveckling.
Jag syftar dels på de allmänna industriidkareinötena, dels på den (vid
sista industriidkaremötet) åtminstone beslutade centra(föreni11..gen

lige handtverks-, rfabriks- och industriföreningar

l~

~för

saJnt-

riket.

Allmänna industriidkarernöten hafva redan hållits feln gånger, och endast
det att så skett och att t. ex. det sista, af 1884, genom sina blotta uttalanden
satt så pass många krafter i rörelse som fallet verkligen är, bl. a. .ej obetydligt influerat på frågan om industri- och handelskamn1are, innebär, att lnan
här redan har för sig ett organ för industriens intressen, som ej bör ignoreras.
Och hvad beträffar nyss nämnda centralförening, hvilken utgår på att
med föreningarne som bas åvägabringa ett sorts centralråd för industri och
handtverk, så n1å det väl så vara, att beslutet om dess: upprättande ännu och
medai1 hela frågan om näringsrepresentatiol1 väntar på högsta pröfning,
'blifvit utan förverkligande.

Men blotta beslutet gifver dock i sin mån vid

handen hvad man kan åstadkomma och hvad som vill arbeta sig fram.
Vi hafva här sett de i viss mån äldre

lokal~

anordningarne, handels-

och sjöfartsnämnderna och föreningarne, och nu sist fått en erinring om de
nya sjelfbildningarne

~

och vi finna då, att alla dessa sist nämnda, såson1

samtliga stödjande sig på och erkännande föreningsprincipen, ställa sig vid
sidan af de lokala föreningarne såsom tillika med dem bildande en lnotsatt
~ategori' mot

handels- och sjöfartsnämnderna - som dermed fran1träda nästan

som /undantag blott från den allmänna ordningen.
Men alla dessa nybildningar och de gamla föreningarne tillsalnlnans
såsom ett helt, synas få en synnerlig och sin egentliga betydelse, då lnan dermed jemför hvad vi här förut skildrat ifrån länderna rundt on1kring oss.
Vi se då först, hurusom de lokala föreningarne äro i det väsentliga
samma företeelser som i grannländerna, och vidare, huru Sveriges allmänna
handelsförening -

ehuru den lärer hafva organiserats utan någon hänsyn

tagen till anordningarna i de andra skandinaviska eller tillgränsande länderna
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smanlngom blifvit till en central handelsrepresentation af väsentligast
samma typ

SOUl

vi i dessa länder. sett realiserad; ty. både de lokala.förenin-

garne under allmänna handelsföreningen, de periodiskt återkommande allmänna mötena, förvaltningsutskottet och styrelsen som den förmedlande länken *) emellan först nämnda organ svara alltför väl emot de anordningar, som
vi från de öfriga skanQinaviska länderna förut beskrifvit. Och är dertill särskildt att framhålla, hurusom den fria utvecklingen hos oss likaväl som i de
andra länderna naturligen tenderar till en handelsrepresentation, SåSOl1~ skild
ifrån representationen för de industriella intressena.
Hvad så denna sista, industrirepresentationen beträffar,' så faller det i
ögone!l, att hvad vi deraf hos oss ega i allmänria industriidkaremöten, en
centralförening af landets industriella föreningar (eller en början dertill), förutom de lokala industri- och håndtverksföreningarne, tillsammans utgör de
naturliga materialierna till en industrirepresentation för landet just af den
typ, som är gemensan1 för och fått sina likartade afläggar i alla de skandinaviska länderna, det vill säga utgår jelnväl den på en representation för
hela landet på grunden af de inom dess olika orter befintliga associationer,
föreningar af industriidkare.
Ser man på detta, eller beaktar man, att hvad vi ega af fria föreningar
, och derpå stödda anordningar måste räknas som äkta skandinaviska bildningar, som produkter af en naturlig skandinavisk nationel utveckling, så är
det gifvet att i och med detsamma dessa hos oss redan bestående fria bildningar . vinna en ansenlig tillsats i betydelse.

Och i det ljuset sedda sätta

de visserligen i fullkomlig skugga de bildningar af motsatt karakter, som vi
ega uti våra handels- och sjöfartsnämnder -

aln man icke vill säga, att dessa

nämnder i och för sig sjelfva äro, såsom näringsrepresentationer betraktade,
så pass obetydande, att man ej gerna för. deras skull kan känna sig bunden
att gå åt n'ågot visst håll **).
_ *) deri erinrande Oln ~representantskapet», de delegerade i Dann1ark och handelsdelegationen i Finland.
**) På denna plats är jemväl att erinra OIn tillvaron af ~facl)~fö1~enlngarne, d. Y. s.
föreningarne af särskilda yrkens idkare eller egentlige'n af arbetare inom särskilda yrken,
och af hvilken sorts föreningar man blott här i Stockholn1 vid 1885 års utgång lär haft
20 st. med tillsammans omkring 2,700 medlemmar. Och erinras det, hurusom vi redan
visat, att i Danmark en del fackföreningar inginge under frellesrepresentationen och från
Norge att den norska handtverks- och industriföreningen representerade fackföreningar,
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Ser lnan nu tillbaka på det vi här ofvan anfört "ll1ed afseende å uppstäIda frågan, Oln det redan bestående hos oss kunde anses bjuda en utveckling åt konlitens håll, så _tror jag (let svaret ligger klart, att det system, som
komiten föreslår, fastmera innefattar en gifven_ brytning rned det hufvudsakliga bestående och med den naturliga utvecklingen hos oss."

lYIen om det så är, eller om antagande af komitens förslag eller en anordning efter franskt, preussiskt kammarlnönster skulle hos oss blifva någoilting som en onlstörtning, torde det vara riktigt att en gång ställa de båda
systemen bredyid hvarandra och tillse hvad i särskilda hänseenden det ena
och det andra innebär, för att man må se, om det föreslagna förtjenar att så
afgjordt föredragas.
]\tIan behöfver här ej erinra om skiljaktigheten i sjelfva den yttre konstitutionen af en näringsrepresentation, allt efter som den är bygd på den
ena eller andra principen, eller derom att de kamrar som innefatta en verklig
representation torde ega det formella företrädet att man med dem kan lättare
komma till ett formfast och regelbundet system eller att nlan lättare kan
bringa sådana kamrar till någonting liknande embetsverk eller derom att ind~lstri-

och handelskalnrar bygda på föreningar främst lämpa sig för större

centra af affärsverksamhet, ehuru det naturligen går för sig att till dem lägga
större eller mindre distrikt af landsbygd.

I dessa och dylika hänseenden

erbjuder hvardera ordningen sina vissa nlaterialier; och den föregående framställningen från särskilda länder och en blick på de största kulturländerna,
af hvilka somliga hafva realiserat den ena, somliga den andra typen, ådagalägga ej mindre -att anordningen af hvardera kan variera i det oändliga än
äfven att lnan lika väl kommer till resultat med föreningar som -med det motsatta systenlet.
Men det gäller här några vissa allmänna synpunkter från hvilka man
har att se spörsmålet.

AJ

Till en början torde nlan böra beakta, att då näringsidkarnes saln-

n1edan i Sverige fackföreningarne hittills varit helt lemnade åt sig sjelfva. Ingen lärer
väl emellertid mena, att våra fackföreningar kunna ifrågasättas som underlag för en
näringsrepresentation.
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manslutning till föreningar just innebär att de enskilde näringsidkande
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SalTI-

'fäldt omhändertaga sina intr"essen och vilja för sig vid allmän sammankomst
behålla all föreningens befogenhet eller allt deraf, som de icke godvilligt lelnnat till andra föreningens organ, så sluter också den forInen af näringsrepre,

4

sentation enligt sakens natur uti sig sjelfva garantierna för '»selfgovernment».
En rförenings verkställande utskott eller styrelse står sjelfklart i ansvar inför
samfälligheten af föreningsledamöterna ; val af en forenings funktionärer eller
f6rtroendemän blir alltid mer eller nlindre en föreningens enskilda, en dess
familjeangelägenhet, hvilken det icke kan komma i fråga att öfverlåta på utom
stående, vare' sig embetsmän eller kommunala myndigheter; inom en rför-

ening har en hvar enskild, som hyser ett intresse, också sitt ord och kan
hoppas att göra intresset gällande, om det är värdt framgång.
Och å den andra sidan, om vi se till näringsrepresentationer af den
motsatta typen -

i hvilka alla de näringsidkande eljest tillkommande befo-

genheter på ,förevarande gebiet äro öfverflyttade på de valde represent!1nterna
-

så

~manas

man till eftertänksamhet af blott de stränga förebråelser för

byråkratism som iakttagare rikta mot den preussiska handelskammareinstitutionen, ej mindre än af de betänkligheter, sonl redan vid 1823 års riksdag
uttrycktes med afseende å institutioner, hvilka kunde tillvälla sig förmynderskap öfver näringarne.
lande ordningen systemet -

Och en hvar, som betraktar den i Frankrike gäl-

hvilken är en tillämpning i yttersta konseqvenserna af

ser att den utmynnar i bå~e byråkrafism 'och förmynderskap*).

Men man behöfver ej gå till exempel; det ligger i sakens natur att, då
ett antal personer, utan någon sorts ansvarighet och på· grund af ett för
några år gällande val, omhändertaga en korporations intressen, det lätt kan
hända att dess,a småningom vindicera för sig. ställningen af en myndighet
gent emot korporationen; eller det åtminstone är klart, att om en organisation, bygd på föreningsprincipen, i sig bär garantierna för sjelfstyrelse eller
helt enkelt för de enskildes sjelfständighet, den motsatta ordningen innebär
en fara för både det ena och det andra.
*) Utan tvifvel beror det helt väsentligt på detta, att i Frankrike de privata föreningarne, chambres syndicales, vunnit popularitet på handelskamrarnes bekostnad och
vuxit till betydelse i visst hänseende öfver dem; medan j emväl i Tyskland de vid sidan
af handelskamrarne i stor mångfald, förutom köpmanskorporationerna, existerande fria
föreningarne - centrala och lokala - faktiskt, gälla kanske fullt ut så mycket som de
systematiskt ordnade handel~kamrarne.
'
7
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,Men är då härtill,' såsom enligt komiterades förslag, ett dylikt representativt .'system på det egendomliga sätt anordnadt; att de valde representanterna
till.' följd' af en ytterlig omständlighet och formalistiska anordningar vid valen,
-till följd' af de intresserades totala . u teslutande från allt bestyr med dem och
·till följd af derpå' beroende

~ntagligt

ringa intresse för och, ringa deltagande

af, näringsidkarne i valförrättningarne -

är det så, atf till följd af allt detta

representanterna komma att framstå mindre som näringsidkarnes verkliga förtroendelnän och mera som utifrån eller tillfälligtvis erhållna styresn1än, så
är faran alldeles särskildt stor, att systemet skall. förfalla till byråkratism..
l\fen att institutionens och dermed .i sin mån näringslifvets byråkratiserande vore ett ondt, och att deremot det vore' någonting godt .OIn en institution komlne, till stånd, 'som kunde leda till att stärka en hvar enskilds sjelfkänsla 'och handlingskraft,' torde väl stå utOlll fråga.
B) I forria tider uppstodo skråna väsentligen ur det behof närings-

idkarne erforoatt genom sammanhållning stärka sin' ställning gent emot de
privilegierade klasserna., v. Kaufmann talar om de gamla gillena' son1 »Schutz·biindriisse der Gewerbe- und Handeltreibenden gegen die Vergewaltigungen
des räuberischen Adels».
I vår tidbehöfver man icke tala om faror af sådant slag.' Men det
·torde' ej kunna bestridas att särskildt i vårt land näringslifvet gent.· emot vår
»privil~gierade' klasser»

tids

ligger under den svårigheten, att allmänna upp-

~

.fattningen 'sätter i en lägre nivå både uppgifterna, sjelfva verksamheten och
personerna som falla derurider, att de »improduktiva» uppgifterna och yrkena
på näringarnes bekostnad taga i beslag för sig hufvudlotten af socialt anseende och allmänhetens helnliga synlpati, ·hvilket· med naturnödvändighet b1nebär' att de förra uppgifternfl, också i sin' mån nedtryckas af de· senare. Det
är' .helt visst alldeles väsentligt på detta som det, beror, "att i' vårt land en
verksamhet' som näringsidkare allmänt nog betraktas som temligen under-'
ordnad och om ll1Öjligt son1 ett öfvergångsstadium till en lyckligare. ställning blott, samt som en följd deraf, att förmögenheter, samlade af näringsidkare, .i ,en så· oerhörd omfattning' vandra. ur produktionens tjenst och blifva
.

:

till blott ~xistens~edel för en yngre generation, af hvilkel! ingen vill veta. om
~rflåtar~ris . yrke, ett missförhållande' .blott det,', hvarrin~e~ näri~gslifvet lider
oberä~nelig

skada..

Om representationer för handel och' näringar.

Till att råda bot på det onda,' vi här afse" erfordras ~ att. stånds- eller
kårandan inom de näringsidkaIide klasserna' stärkes,: 'att en' bvar, enskild' derinOln får den känsla, att hans uppgift är lika förnälll som' någon annans, och
,att han för sitt yrkes skull 'ej står under någon'.

lYIen, för att -komma ,till

.detta eller till någonting deraf, för att hindra., icke som fordolll' att de privi-,
'legierade klasserna skola röfva näringsidkarnes skatter, men för att. hindra
-det. näringsidkarne kasta sig med sina skatter i de privilegierade och impro--duktiva klassernas led och arm'ar, så erfordras det att ,näringarne eller deras
idkare stärka sig i sjelfkänsla.

Och till detta torde Inan i dessa, tider 'lika-

'Sonl förr, i 'vårt land likasom i andra länder, kunna komma genom sanllnailslutning emellan de enskilde till ömsesidigt erkännande och stöd.

Men' det

:är svårt att se, att i berörda hänseende något som helst kan vinnas derlned,
.att genom en privilegierad afdelning, genom de rikare af näringsidkarne ett
~ntal·

personer utses -

kanske sjelfve ,ej '11äringsidkare -.:.... att i viss mån

.blifva förmyndare för hela klassen af näringsidkare inonl området.

ej Hvad' här omtalats, eller antagan'det att näringsidkarnes salnnlanslutning till föreningar kan lända till utveckling af en

sta~kare

och en stär-

.kande kåranda,' torde finna ett ytterligare' berättigande, om man beaktar,
,hurusom systemet i sin rena tillämpning (i England, Amerika och inolll ,de
tyska haridelskorporationerna t. ex.) visat sig 11ledgifva en ganska effektiv
kontroll deröfver, att de enskilde i sina affärsförhållanden följa 'grundsatser,
ländande till att moraliskt höja medlemmarne och föreningen. Både i fråga
'Om tillträde till en förening och om rätt att fortfarande räkna 'sig till medlem deraf pläga och kunna alltid vidtagas bestämmelser, hvilka göra det till
.-någonting af en heder att tillhöra föreningen och af skalll atf ej få höra till
-den, och- hvilka' på samma gång befrämja en förädlad uppfattning om rätt· och

-pligt uti den affärsmessiga. samfärdseln.
,Till här .framhållna synpunkter kon1mer att, såsom vi sett särskildt från
'Schweiz,' DanInark och' Norge, föreningar med sina ofta återkommande möten~

erbjuda ett oskattbart medel till sällskapligt och vänskapligt närmande

..emellan näringsidkarne, utbyte af .erfarenheter, utbredande' af kunskaper. '. ,
I" det sagda har "man visserligen att se två särskilda klasser af fördelar

-vunna geil0m förenings?ystemet.

Men det

är

uppenbart att genom industri-

?ch handelskamrar af komitens typ eller genoln ett antal representanters tit-
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seende, för ett läns näringsidkare t. ex., platt ingenting är gjordt i någotderaaf de hänseenden som här äro afsedda.

D) Men vi komma nu till en fråga,

s~m reda~

föranled t mycken splitt-

ring och särskildt delat konimerskollegiikomiten i snart sagdt tvenne halfvor ~
det är frågan, om i blifvande lokala representationer för näringarne handeln
bör vara företrädd af ett lika stort eller mindre antal ledamöter än industrien, och om industriklassen ej borde delas_ i tu, så att handtverkarne fingeinom representationen lika stort antal målsmän som fabriksidkarne -

hvar--

till slutit sig frågan om J'elnväl handelsklassens uppdelning i två klasser etc..
t,

äfvensom den frågan om öfverhufvudtaget handels- och industriidkare borde'
bilda gemensamma, om ej hellre skilda kammare.
Komiten föreslår som bekant, att till en- hvar kammare skulle å ena sidan

handelsidkare eller dertill räknade klasser af näringsidkare (med minst 1800kronors inkomst) -såsom _utgörand~ -en klass för sig välja h-alfva antalet leda~
möter samt å andr~ sidan industriidkare (d. v. s. fabrikanter och handtverkare}
och med dem sammanräknade klasser af näringsidkare (med minst 1800 kro-nors inkomst)

så~om

en klass för sig välja andra hälften af ledamöterna.

Trenne reservanter inom komiten fordra emellertid, att industriklassen
skulle företrädas af dubbelt så stort antal ledamöter och dertill att den' större'
industrien skulle välja för sig, den n~indre för sig, sålunda, att af dessa tre:-

handeln, den större in-dustrien och den mindre inclustrien en hvar skulletillsätta en tredjedel af kammarledamöternas antal.
Kommerskollegium har föreslagit en utväg genoln hvilken motsatserna',
skulle förmedlas, nernligen att i den gemensamma kammaren -

deri kolle--

gium menar det bäst att handeln och industrien stode bredvid hvarandra med
jemna krafter -

det skulle beredas tillfälle för hvardera klassens represen-

tanter att efter gemensamma öfverläggningar med ledamöterna från derr andra klassen få, der de så önskade, särskildt fatta beslut, en anordning som·,
dock blefve utmärkt af den oegentligheten, att, enligt normerna- för

v~lbar

het, det väl kunde hända, att inom det antal, som t. ex. representerade handeln och skulle gifva ett särskildt yttrande från handelsverIdens synpunkt,..sitter en eller _flere, kanske en

maJ'orl~tet

af industriidkare, dervid man knap-

past kunde säga att utlåtandet komme att gifva uttryck åt specifikt handelns
önskningar och behof.
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I öfrigt hade ju, innan kollegium gaf· sitt utlåtande, yttranden rörande
'Komitens förslag afgifvits af ett· betydande antal myndigheter och föreningar; och det är ytterst karakteristiskt, att af hela det antal opinerande, SOln
·särskildt upptoga förev~rande fråga, nemligen 111 stycken (af de tillsammans

219 som öfverhufvud taget ·yttrat sig), det är 95 som röstat för att
'strien skulle disponera

indu~,

2/3 af platserna i kamrarne. Och det märkvärdigaste

.är, att i detta antal 95 ingå ej mindre än 14 representanter för handelsintressen -

];.lvilka således äfven finna det billigt att industrien i ka1p.rarne

hade större talan än· handeln. Men det är ej nog med denna egendolnlighet. .
'Två betydande myndigheter, Konungens befallningshafvande i Hernösand samt
handels- och sjöfartsnämnden i Sundsvall yrka på att i de norrländska länens
blifvande handelskamrar industrien skall" tillerkännas -

icke två tredjedelar

:af platserna - men att den måste nöjas med ett 7nindre antal representanter
".än handeln. Både det ena och det andra synes alldeles oförtydbart visa, att
hvarken den af komiten eller af reservanterna föreslagna indelningen är riktig -- att öfverhufvud taget ingen på förhand och lika för alla orter be"Stämd uppskattning. af de två mot eller bredvid hvarandra stående illtressena
kan för alla orter träffa det rätta. -

Och det synes också alldeles klart, att

·en systematisering efter en dylik stel metod måste leda till förvanskning af
"hela institutet.
Men huru då lösa problemet? Håller man på det representativa systemet -

såsom motsats till systemet med fria och beslutande föreningar - så

TInner man blott af komitens betänkahde, hvilka svårigheter man har för sig.
Men uppgåfve man detta, det representativa systemet, eller den fransktyska typens system, så skulle föreliggande fråga och dess svårigheter upplösa sig af sig sjelfva.
Vi må derutinnan beakta, på huru många olika sätt saken ordnats i
andra länder, der associationssystemet är rådande.
I Finland äro visserligen de näringsidkande pligtige att sluta sig till'sammans,

n~en

ele ega t/ull frihet att efter behag ordn.a sig så, att köplnän

bli/va trÖr sig, tfabrikanter för sig och handtverkare r/ör sig, eller att förena sig -

i högst tre grupper -

på sätt som kan finnas för ortens förhål-

landen lämpligt.
Från Danrnark sågo Vi, huruson1 i Odense alla idkare af handel och
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skeppsfart bilda ·en förening, men 'att inom

del~

bildats sex· särskilda sektio-

ner, sålunda ·nemligen, att köpmän af vissa vigtigare brancher slutit sig tillsammans till underafdelningar af föreningen -

sin förman, och så att dessa 6 förmän äro

en hvar underafdelning med,

grina medlemmar

af bestyrelsen,.

medan bestyrelsens öfriga 5 ledamöter väljas samfäldt af generalförsamlingen..
Och det 'är naturligt, att på ett motsvarande sätt kunde intressena efter deras aktuella inbördes betydelse uppvägas 'emot hvarandra, derest ,man

inom~

en förening, omfattande både köpmän och industriidkare, funn~· rättvist att
vissa brancher af intressen komme t~ll specielt erkännande.
Likartade anordllingar med de här omtalade finna vi ock inom åtmin-·
stone

en, handelskammare i Schweiz.
Synnerlig uppnlärksamhet förtjenar under denna. fråga den anordning-

inonl Englands handelskamrar, särskildt Londons, som bet.ecknas af »trade-

sections», afJarssektioners inrättande, likayäl som den hvilken innebäres i
»no7ninatecl 'members» förekomst i kammarens styrelse.
Det erinras att Englancls eller låtom oss tala om Londofls handels-o
kalnmare har till styrelse ett rået af ett rätt betydligt antal personer, fördelade i 4 särskilda kategorIer: 1:0) ledamöter valda af föreningen (af- handels-o
kammaren i sin' he~het), 2:0) ex officio ledamöter: såsom lord mayorn, parlamentsledamöterna för. City, chefen för Bank of England m. fl., 3:0) depute-·

racle r/ör tracles-sections, 4:0) nominated lnelnbres.
Med trades-sections förhåller det sig då så, att enligt kamnlarens kon-o
stitutionsakt; om -ledanlöter af kammaren, tillhörande samma affärsbranche,.
önska att få denna affärsbranches intressen särskildt och krqftigare före-,
trädda, så ega de n1ecl råelet:; (styrelsens).··.begifvande sammansluta sig till
en särskild sektion, underafdelning af kammaren, hvilken sektion sedern1era
har rätt att utse en ordförande, som inträder såsom ledan10t af rådet och

der blir i tillfälle att tala för sektionens särskilda intressen. Inom hvarje:
sektion kan bildas ett· särskildt utskott med skyldigh~t att begrunda frågor
af vigt för· s·ektionen.

Såsom en speciel finess vid hithörande ämne kunde

man anmärka, att man ej velat, att rådet skulle tving~s till samarbete med
hvilkel~' ordförande

för' en sektion som helst, utan att man fordr~r det sek-.

tionen skall anlnäla hos rådet den person, som sektionen, ifrågasätter som
d'ess ordförande och få rådets godkännande af honom innan han väljes der-
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likaväl S0111 det berodde på rådet om öfverhufvud sektionen' skulle" få'

till -

kOlnma till stånd.
Berättelsen från" Londons handelskammare för 1885 säger,' att' det är
anordningen med 'trades-sections, som kammaren, alldeles särskildt har att
tacka för den framgång och utveckling, hvaråt denna kamn1are har att glädja sig.
l\led nominateel menibers, de utnän~nda ledarnöterna af rådet, hänger
så tillsalnu1ans, ~tt,' om det inom London utom handelskan1maren finnes någon annan merkantil förening, som önskar vara företrädd inom

rådet.~, d.

v. s.

få sina intre~sen tagna om, band af Londons hand~lskammare, så kan denna,
förening,

en sin

ifter

ledamot~

att hqfva

vUl~nit.1~andelskarnn~arens erk,ännanr)e, utnä~na

som förut tillhör handelskammaren, att såsom föreningens

repre,sentant ega säte och stämma inom handelskammarens råd -

och det

är sådana· representanter för"andra föreningar, stående vid sidan af handelskammaren, som betecknas »utnälnnde lec[arnöter» (non1inated

memb~rs)

af

rådet.
Det må anmärkas, att Londons handelskammare städse förbehåller sig
a~t vid gifven anledning

återkalla sitt erkännande

Cfr

en elylik ,förening"

som blifvit i kalnmaren företrädd af 'en »non1inated n1en1ber».
lYIen än större betydelse i förevarande hänseende har för oss den i
~')parLien

nyinrättade ordningen.

Medan i England det var fråga om under-

afdelningar af väsentligen handels-föreningar, så gäller det i Spanien föreningar, som kunna bestå' af både »köpmän, industriidkare, skeppsegare och
fartygsbefälhafvare» och föreningar, deri, likasom i England, generalförsan1lingen är kammarens förnämsta organ.

Och denna generalförsan1ling eller

sammanfattningen af de enskilda ledamöterna består som ett helt, d'erest föreningen så finner skäligt, men egerfrihet att (lela sif) i sektioner -

rnerkantil, en industriel och en

SJ·qfa,..tssektiol~j derest

en

blott ett visst antal

ledamöter (n1inst 12 stycken) finnes för hvar sektion.
Är nu generalförsamlingen sålunda, delad i sektiol1er, så skola också
ledamöterna af kammarens styrelse' fördelas på sektionerna

~

och blifva så-

lunda dessa, de särskil~a näringsgrenarne inom orten, i n~ån qf,sin relativa

betydelse i stånd att göra sig gällande uti kamInarens rådslag.
Det är icke n1eningen att f?re"slå vare sig den ena eller andra af här
omtalade anordningar till omedelbart upptagande bos oss.

Min mening var
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endast att visa, hurusom det i verkligheten finnes lnånga utvägar att kOlnma
ifrån svårigheterna vid ett. rättvist afvägande af de olika näringsidkare-klas-

sernas inflytande i den ifrågasatta representationen, saInt att visa, att det är
just inom associationel-'nas system som dessa utvägar sjelfn1ant erbjuda sig,
medan i ett rent representativt systeln, som det af komiterad~ föreslagna,
svårigheterna af förevarande slag äro så genomgående, att de knappast stå
att på tillfredsställande sätt öfvervinna.

EJ I handels- och industrikamrar af den representativa formen har man
i allmänhet sett sig nödsakad att faststäl~a en viss census såsom vilkor för
rätten att deltaga i valen af representanter.

Det är uppenbart, att en dylik

census alltid har en viss karakter af godtycke och ganska naturligt att den
snart sagdt af flertalet intresserade blir betraktad såsom en orättvisa och
derf6r måste föranleda n1issnöje; och man behöfver allenast bemärka, det ej
mindre än 80 af de myndigheter och korporationer, SOIU yttrade sig öfver
komitens förslag, uttalat sig för en lägre census än den af komiten föreslagna

(1800 kr.) för att inse att man härvid står inför en ömtålig fråga.
Vid ett system af näringsrepresent~tioner, stödjande sig påc.föreningar,
är man gifvetvis fri ifrån censusbestämningar, och torde deruti ligga en ytterligare ganska beaktansvärd fördel med ett sådant systen1.

F) Såson1 vi se ifrån Norge och jemväl från Danmark erbjuder ett system, stödt på föreningar, tillfälle att i viss mån bringa (fackföreningarne in
under en stadgad ordning eller gifva dem ett behöfligt stöd; men

tor~e

det

vara mindre lätt att tillgodogöra sig en näringsrepresentation af kOlnitens
typ som ett medel för ett dylikt ändalnål.
G) Enligt komitens beräkning skulle kostnaderna för de nya industri-

och handelskamrarne gå till någonting som en 40,000 kr. årligen.
man

bet~nker

Och då

att hushållningssällskapens årliga utgifter stiga till mycket mer

än en million samt iakttager att t. ex. de sachsiska kamrarne under en följd
af år kostat en hvar öfver

15~OOO

mark, att endast sekretariatsomkostnaderna

för de italienska kamrarne stigit till öfver '450,000 lire.för år, att kostnaderna
för en handelskammare i Köpenhamn (visserligen för hela panmark) beräknats
till 15,000 kr. årligen etc., -så måste visserligen ,konlitens nyss nämnda

berä~

ning anses synnerligen låg, om ens några utsigter finnas ~tt kunna enligt
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dem begränsa kostnaderna.
en ej

o~etydlig

I alla händelser skulle med det nya institutet

utgiftspost tillkomma i statsbudgeten.

Inrättades åter näringsrepresentationer efter ett annat mönster, på grunden af frivilliga föreningar, så är sjelfklart, att, hvilka kostnaderna för dem
än skulle bli, dessa [de för lokala institutionerna åtminstone] kOInme att bäras
af de

intresserad~,

näringsidkarne sjelfva, Inen icke rimligtvis komme att i

någon lnån tynga på statskassan.
H) Ända till 1884 har i vårt land frågan rört sig allenast om en cen-

tral representation för näringarne. Den, år 1884 arbetande komiten kom till
den åsigten, att man, för att öfverhufvudtaget kunna få till stånd en cen-

tralrepresentation, måste först ega valkorporationer af
SOln

u~gefär

sådan typ

de fransk-italiensk:..tyska handelskal:nrarne, hvarefter komiten gjort frå-

gan om dylika lokala institutioner till hufvudsak saInt tänkt sig, att blott man
egde

den~,

n1an när son1 helst ock egde eller kunde framskaffa centralrepre-

sentatior~en.

Alla de skandinaviska ländernas föredölnen visa dock, att man kan få
till stånd centralrepresentationer med san1n1a utgångspunkter eller samma
lokala underlag som hos oss redan existerar, på grund således af handelsföreningar och industriföreningar af samma skröpliga origin som våra; och
än mer anmärkningsvärdt är kanske, att man i både Frankrike och Italien
-

således i de .länder SOIU företrädesvis representera motsatta systemet -

långa tider ha;ft handelskamrar, lokala representationer, just af den typ som
komiten föreslår, men likväl aldrig

anväl~dt den~

uteslutande till underlag

för centralrepresentationen, utan" städse leInnat i större eller mindre olnfattning fritt att taga lnedlemmar till den från annat håll.

Och Preussens cen·

tralråd (der Volkwirthschaftrath) ger till viss grad prof på detsamma.
Af allt detta ledes jag till den slutsatsen, att industri- och handelskan1rar
af kOlnitens typ -

derest de

~j ~.för

sin egen skuld äro att anb(}falla -

icke gerna böra inrättas af blott det skälet, att man eljest ej skulle kunna
få den åsyftade cel~tralrepresentationel~ för handel och naringar. -

I) Det torde till sist ej böra lemnas obeaktadt, att en näringsrepresentation, stödd på enskilda· sammanslutningar af näringsidkare, näppeligen kan
hos den n1est misstänksamma· politiska representation väcka några betänkligheter, lnedan deremot en representation, sådan som konlitens förslag syftar
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till, troligen hos lnången lnedlem af riksdagen' kOlulne. att väcka farhågor
att det gälde ett intrång på dess gebiet ogrundad, svårligen

kl~nde

Oln

en misstanke, som, äfven ehuru

undgå att verka återhållande på institutionen.

Jag har kOlnmit till·detta, att, under snart sagdt alla reela synpunkter
hvarifrån ämnet rinlligen är att betrakta, ett systerrl, stödt på föreningar af
näringsidkande, synes ega företräde framför det af komiten föreslagna.
Den egentliga styrkan hos

dett~

senare torde ligga deri, att det så -väl

tillfredsställer de formella och ordningskraf, som - m-an hos oss är fallen
att städse draga fram i förgrunden, eller helt enkelt deri, att man från en
representantkammare, sådan som kOllliten tänkt sig, helst med en af staten
aflönad jurist som -sekreterare, törr kunde vänta sig en såda!1 forluelt

korre~t

behandling. af sakerna, sonl ett elnbetsverk -presterar.
lYlen i detta synes man hafva för sig ett skäl och fördelar, hvilka på
förevarande gebiet icke borde öfverskattas, och jag ser ej annat än att komitens förslag väsentligen låter förklara sig dermed, att komiten för sin del
öfverskattat dem.
Härefter yttrade sig;
Herr Byråchefen, Grefve Hamilton: Då jag tjenstgjort som sekreterare
den komite, som framlagt det - förslag angående

näringsrepresentationer~

hvilket af referenten blifvit berördt, skall jag anhålla att få yttra några ord.
Jag lyckades icke af referentens anförande få riktigt klart för mig, huru
han tänkt sig det ifrågavarande problemets lösning.

Utaf åtskilligt .af hvacl

han yttrade, tycktes framgå, att han i allo ogillade, hvad komiterade föreslagit, och ansåg, att. de fria associati-onerna borde utvecklas, så att de kunde
fylla

ä~damålet

med industri- och handelskamrar.

Oln detta är rigtigt,

~tyr

kes .jag deraf i den nlisstanke, som jag i öfrigt fick af föredraget, att nämligen referenten i - viss mån förbisett hvad som egentligen varit motivet' för
att föreslå dessa representativa myndigheter för handel och industri.
Frågan onl inrättandet af dylika myndigheter är ganska galnmal i vårt
land.

Den förekom redan i början af detta' århundrade och har sedan dess

flere gånger blifvit upptagen.

Anledniligen dertill har alltid varit densalnma;
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nämligen 'önskvärdheten att få. en närmare' och lnera ordnad vexelverkan
mellan idkare af h~ndel och näringar och d€n, errlbetsmyndighet, hvars funktion är att företräda deras intressen.

Det är ett' kändt', förhållande, att icke

någon åtgärd,' som ber_ör det ekonomiska lifvet inom landet, företages utan
att näringsidkarne få tillfälle att yttra sig deröfver. 'Öfver hvarje fråga, so'm
i dylika fall remitteras till kommerskollegium, lemnar detta embetsverk de
befintliga associationerna tillfälle att yttra sig. Det ,föreföll

mig~

som referen-

ten hade den föreställningen, att detta vore undantagsfall, men jag ber att få
lneddela att så alltid är förhållandet.

Dessutom finnes ju den fria petitions-

rätten,hvarigenom n1öjlighet för näringsidkarne är beredd att fran1hålla sina
i~tressen. Detta är dock icke tillräckligt.

Näringsidkarne hafva icke ·häri-

genom erhållit någon käpsla af, att de i viss mån sjelfve bära ansvaret för
att näringarnes intressen må tillgodoses.

l?ria associationer hafva ju här i

landet funnits mycket länge, lnen de hafva 'likväl icke utvecklat sig ,så, att
de

~ns

tillnärmelsevis motsvara de fria eller lagstadgade handelskan1rarne i

utlandet. .Referenten tycktes anse, att detta skulle

afhjelpa~,

om de erhölle

vigtiga uppgifter att lösa. Men de hafva länge haft den vigtiga uppgiften att
yttra sig rörande alla lagstiftningsåtgärder rörande näringslifvet.

Några

~'lent

administrativa uppgifter lär man icke kunna anförtro dem, då n1an ej har
någon garanti ens för deras
l~mnat

tillv~ro.

Jag tror ej heller, att man i utlandet

dylika uppgifter åt så efernera associationer som våra industri- och

handtverksföreningar i syfte att utveckla dem.

Men väl hafva de fria han- .

delskan1rarne erhållit sådana uppgifter, sedan de utvecklat sig till något bestående. Till .en dylik utveckling har dock här i landet icke försports någon
ansats. Men behofvet af en mera ordnad vexelverkan mellan näringsidkarne
och administrationen förefinnes derför i icke nlindre grad härstädes än i

ut~

landet. Det är också i känslan häraf, som man i alla förslag, som" fr.amlagts
sedan .1824, alltid förordat inrättandet af lagstadgade representativa myndigheter.
Referenten gjorde sig lnycken möda att visa, till hvilken »typ» de af
komiten föreslagna kan1rarne skulle höra.

Dylika funderingar ha varit all-o

deles främmande för komiten. På de skäl, som jag nyss angifvit, har komiten ~ endast resonnerat så, att inom hvarje län borde finnas tillgång på en
representativ myndighet för handel och näringar, hvilken skulle väljas af, nä-
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ringsidkarne inolu länet.

Skulle något län. vara för litet, skulle flere län

kunna slå sig' tillsammans. Jag kan icke se, huru man på någon annan väg
skall kunna kon1ma till det mål 11lan vill uppnå. Konlmerskollegium har föreslagit, att' det skulle ske på frivillighetens väg, nlen då underkänner nlan ju
helt och hållet vigten af att alltid hafva tillgång till en sådan 11lyndighet, SOIU
skall af kommerskollegiunl höras.
/

En fråga, SOln framkallade olika lueningar inOIU kOlniten, .var den, hvilken också af referenten berördes, i hvilket förhållande till hvarandra luan
skulle ställa handtverkarne och industriidkarne. Tre af komitens medlemmar
höllo före, att de stora industrierna skulle sjelfva välja sina representanter.
~

Då man elnellertid gick in uti detaljer, fann man det vara omöjligt att uppdragn någon gräns mellan storindustrien och

handt~erkerierna.

Det var endast detta jag här velat i korthet anföra.
Herr v. Häradshöfdingen Fahlcrantz*}: Det synes

SOIU

Grefve Hamilton

hade tänkt sig såsom den enda nlöjligheten att få till stånd en representation
för handel och näringar, att införa ett system ungefär liknande det franska.
.Det torde icke kunna förnekas, att detta vore en ganska god anordning. Det
synes mig dock som komiten icke hade fäst tillräcklig uppmärksamhet vid
den verkliga betydelsen af sådana anstalter sonl de schweiziska handelsföreningarne.

De hafva existerat endast sedan år 1884.

Hvad vidare beträffar kostnaden för en sådan institution, som' kOlniten
föreslagit, skulle denna utan tvifvel blifva ganska stor.

Komiten har tänkt

sig detta belopp till omkring 40,000 kr., men jag tror att den institution, sonl
konliten tänkt sig, medför en kostnad,
Italien, der denna typ

~nvändes,

vi~a

I

kostar den omkring 2 lnillioner lire. I Dan-.

nlark har kostnaden stigit till 15,000 kr.
Dmkring 12,000 kr. stycket.

högre än den nyss nämnda.

I Sachsen kosta handelskamrarne

Om man sedermera tager i betraktande hvad

de bestående representationerna för åkerbruket hos oss betinga för en kostnad, den utgör nämligen betydligt öfver 1 million kronor, så lnåste lnan väl
befara, att den representation, hvarom nu är fråga, skulle komn1a att göra
anspråk att få af staten all den hjelp, som åkerbruksrepresentationen har,'
och då skulle kostnaderna för denna anstalt blifva ganska betänkliga.
*)

yttrades.

Vid omarbetandet af det inledande föredraget har deri intagits hvad

SOlU

nu
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Slutligen ber jag få anmärka, att om komitens förslag antages, detsamlna kon1mer att helt och hållet utestänga de mindre industriidkarne och
handtverkarne, hvilka hafva pretention på att, likaväl S0111 de stora industrierna, blifva hjelpta af staten.
Herr Byråchefen, Grefve H.srnilton:

Jag ber blott att få fästa upp- '

märksamheten på, hvilket äfven torde vara referenten bekant, att komiten
har mycket länge öfverlagt onl möjligheten att grunda detta förslag på någonting bestående.

Alla såväl handels-o som handtverksföreni!1gar i riket hafva

äfven fått yttra sig öfver förslaget.

Jag ber vidare att få fran1hålla, att ko-

miterades förslag har dock den fördelen, att det är grundadt på näringsidkarnes egen. uttalade önskan och öfverensstämlner i hufvudsak med det förslag,
som uppgjordes år 1884.
. F'ör min del vill jag visst icke försvara komitens förslag i dess detaljer,
och hvad särskildt kostnaderna beträffar, så kan det ju hända, att kOlniten
lnisstagit sig och att desse blifva högre än som beräknats.
Herr Fjällbäck*):

Jag ber att få yttra mig endast med anledning af

komitens förslag om census.

Om densamIna blir af Riksdagen godkänd t

fruktar jag att den ifrågavarande institutionen helt och hållet kommer att.
förbise dem, som kanske mest äro i behof af dess hjelp. aln valcensus sättes så hög, sonl komiterade föreslagit, skulle t. o. m. inom Stockholms kom.mun en stor mängd blifva från valet utestängda, hvarför jag tror, att den kan
sättas betydligt lägre. Vi skola nänlligen besinna, att ännu representeras den
»lilla industrien» inonl vårt land af- ett så stort antal personer, att man äfven
bör taga hänsyn till deras intressen och önskningar.

Jag hoppas derför att,

innan detta förslag antages, man noga betänker sig, då man skall bestämma
census för valen.

Jag tror att den census, som är gällande för valrätt till

Andra kammaren, nemligen 800 kronor, är tillräcklig.

Det är en ofantligt

stor mängd personer här i staden, som icke skatta för mera än 800

a 1000

kronors inkomst, och derför tror jag det skulle vara rent af en olycka .att
bestämma val-census till 1800 kr., hvilket kOlniterade föreslagit. Detta är en
detalj uti förslaget, som jag tror icke kan försvaras.
*) Ej ledamot af föreningen.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 27 oktober 1887.

v. Ordföranden, Fil. n:r J A. LEFFLER.

Ordförande:

'Till ledaInöter af föreningen invaldes:
Herr Professoren P. v{J: AlJn,qvist)
»

Öfveringeniören ~". A'. Anclree)
Löjtnanten M. Blon1.steclt och
Redaktören R. HörnelI.

Föreningens ordförande, Bankdirektören Palme höll härefter ett föredrag
.
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Om varuprisens fall.
Mine herrar!
,nu lefvande

Med

~lägtet

af~eende

å omedelbart

känba~a

följder för, hela det

torde icke ens de stora verldshistoriska

början af förra, årtiondet kunna

In äta ,sig

jade få år efter dessa tilldragelser, och

tilldragelser~~

i

111ed det' fall i varupriser, som bör-

seda~; nästan

oafbrutet fortgått ända

till denna dag. Så långt civilisationen sträcke~ sig, har ~etta prisfall förän~rat
vilkoren f~r näringslifvet och' ~fven i vidsträckt o,~få~g .åstadkon1~it fö~än
dringar i de enskilda menniskornas lefnadss~ällning. Dessa senare förändringar hafva till en början utfallit ,mycket olika för d~ olika förmögenhetsvi~kor~n.

T,ill ':de

bem~dlade "pafva de· kOlnmit i d€n oftå tryckande ~ormen af!llins~~

ning i kapitalafkastningen.
Till· de oben1edlade, till de stora folkmassorna,
' .
:
.
.

.

\ " . .

hafva de derernot kommit i en annan, hugnande form, såsom
lefnadskostnader.

lirHlr~ngar

i

Denna olikhet i ,verkniJlgar ,synes dock under sista tiden
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hafva börjat i någon mån utjemnas. Ty många tecken "både i vårt land och

i andra länder hafva särskildt under sista året gifvit tillkänna, att det långvariga prisfallet nu Olllsider nått äfven till arbetslönerna.
Att upplnäta storleken af det fall ivaruprisen; sonl egt rum från 1873
till nu, är naturligtvis en lätt sak,

0111

luan endast tager hänsyn till enskilda

varor eller varugrupper. Derelnot är det tvifvelsutan förenadt med stora svårigheter att anställa "en medeltalsberäkning öfver prisfallet i hela dess omfång.
:Ty en sådan beräkning måste grunda sig på riktig uppskattning af hvarje
särskild varas relativa betydelse inonl verldsförbrukningen. Det saknas dock
icke utvägar att äfven med uppfyllande af nämnda vilkor åstadkolnmaen
medeltalsberäkning, som, om den också icke kan hålla 'stånd inför den vetenskapliga kritiken, likvi;il torde vara fullt duglig. att gifva en god ledning för
bedömande af den företeelse, med hvilken vi nu sys'selsätta oss.
En sådan beräkning har nyligen blifvit i England anstäld af den" framstående statistikern Sauerbeck.

Denne har gjort sig den betydande mödan

att för tre särskilda år, 1849, 1873 och 1885 verkställa en uträkning af vär.det å de under hvart och ett af dessa år till England införda och i England
tillverkade varor, dervid värdena uträknats å ena sidan efter de för hvarje
år gällande prisen och å andra sidan efter de

medelpris~

som för salunla va-.

ror" voro gällande under tidrymden 1867-1877. · D.enna uträkning visar, att
samtliga varornas allmänna prisnivå år 1873 var 15 proc. högre än under
perioden 1867--1877, men att den deremot år 1885 var 28 proc. lägre än
und~r sist nämnda tidrymd och på samma gång ornkring en proc. under den

prisnivå, som rådde år 1849 -

ett år, då särskildt hvad England vidkommer

de allmänna varuprisen sjunkit till en lägre punkt, än som varit ·uppnådd vid
.någön föregående tidpunkt under detta århundrade.
En annan likartad beräkning bIef redan för några år sedan uppgjord
inom Englands »Board of Trade» af den bekante statsekonomen och statistikern mr Giffen. Denna senare beräkning visade, att aln de år 1883 till England införda och från England utförda varorna angifvits till de pris, som voro
gällande 10 år tidiga~e, eller år 1873, så skulle varornas sammanlagda värde
~afva

utgjort 151/ 2 milliarder kronor.

Vid angifvandet efter de år 1883 gäl-

lande prisen uppgick der~mot sammanlagda värdet af samma varor till endast
. 12 milliarder

kronor~

Prisskilnaden endast för ,Englands varuhandel under
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ett enda år uppgick sålunda till 3 1/ 2 milliarder kronor. Om vi taga i betraktande att Englands handel, ehuru i sig sjelf mycket betydande,. likväl ornfattar
endast omkring en Jjerdedel af hela verldshandeln, så kunna vi ju med ledning af nyss nämnda siffror bilda oss en föreställning om den oerhörda prisskilnad, S?nl för verldshandeln i dess helhet uppstått redan genom det prisfall, SOln inträffat från 1873 till 1883.
De varupris, som. gälde år 1883, voro dock fortfarande i allmänhet mycket höga i jelTIförelse med de nu gällande.

Ty det är först efter 1883, sonl

prisfallet nått sin största omfattning och på

sa~ma

gång sin relativt största

hastighet.
För de särskilda varuslagen har fallet naturligtvis varit mycket olika.
Stör~t

har det varit för jordbruksalster, mineralier och väfnadsämnen, nlinst

för produkter ur djurriket. Äfven dessa sist nämnda alster stado dock i medeltal vid slutet af sistlidet år icke obetydligt lägre än de gjorde 10 år förut
eller 1876.
Ett så långvarigt, så allmänt och så djupt prisfall innebär en påfallande
afvikelse från tingens vanliga ordning och derför har också naturligt nog.
både bland alhnänheten och bland nationalekonomerna uppstått förmodanden
att den utomordentliga företeelsen måste vara frainkallad genom någon allmänt verkande orsak af lika utomordentlig beskaffenhet.
Att taga denna förutsättning till utgångspunkt vid efterforskandet af
prisfallets orsaker skulle dock vara att handla i strid mot alla vanliga regler
rör _en induktiv

undersökn~ng.

Särskildt i nu förevarande fall skulle dess-

utom ett sådant tillvägagående vara egnadt att redan från början föra undersökningen på villospår. Ty både den ekonomiska historien och erfarenheterna
från det dagliga affärslifvet visa oss på det tydligaste sätt,. att hvarje mera
betydande ekonomisk företeelse i regeln låter hänföra sig till många SalTIVerkande orsaker, hvilka icke endast samtidigt och gemensanlt verka mot samma
lnål, utan äfven derunder inbördes påverka och egga hvarandra.
Redan på grund häraf lärer ju rättast vara, att vid efterforskandet af
prisfallets orsaker i främsta rummet söka dessa inom det område, der man
vanligen finner orsaken till inträffade sänkningar af varupris.

Med andra

ord: det torde vara rättast att i första hand tillse, huruvida under de senaste
fjorton åren inträffat några sådana rubbningar i förhå~landet lnellan tillgång
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och efterfrågan på varor, att de kunnat på verldslnarknaden utöfva de nu
ifrågavarande verkningarna.
Att inom många produktionsgrenar under nyss nämnda tidrymd en stark
ökning af. produktionen verkligen egt rum, är ett sakförhållande så allmänt
kändt, att vi för dess bekräftande icke ens hafva behof att rådfråga de statistiska uppgifterna.

Det är ju tillräckligt kändt, att under åren 1871-1873

den då rådande feberaktiga affärsverksamheten och de högt uppjagade varuprisen föranledde, att inom flera af verldsproduktionens vigtigaste grenar tillverkningarnas oInfång blef i hög grad ökadt genom utvidgning af redan existerande fabriker och

anläggni~g

inom jernindustrien.

Hade vi att göra endast med ett prisfall å alsterna af

af nya.

Särskildt var

d~tta

förhållandet

denna industri och de öfriga stora industrier, hvilkas tillverkningar blifvit under de sista 14 eller 15 åren i mycket stark grad ökad,. så skulle ju
vara redan derigenom tillräckligt förklaradt.

prisfall~t

Men nu visar det sig, att ett

nlycket stort nedgående i pris samtidigt egt rUIn äfven för lnånga andra varor, hvilkas produktion icke i någon ens

närmelsevi~

deremot svarande grad

ökats. Så är exempelvis förhållandet vid jordbrukets .vigtigaste alster. Spanmålsprisen stodo redan vid 1885 års slut 32 proc. under de pris, sonl vara
i medeltal gällande under åren 1867-1877.

I förhållande till.Europas och
Norra Amerikas folkmängd var dock, särskildt hvad brödsäden beträffar, 1885
års skörd icke större än 1873 års. Under de mellanliggande 12 åren hade

nämligen Europas och Norra Amerikas folkmängd vuxit med 14 procent, under det att verldsproduktionen af brödsäd ökats med 13 procent.
Vid bedömandet af produktionens storlek och dennas förhållande till
varuprisen måste dock också tagas i petraktande, att inom många vigtiga
produktionsgrenar det finnes en stor mängd alstringskraft, som för närvarande
kommit ur användning till följd just af de tryckta prisen.

Många fabriker

hafva minskat sin tillverkning eller' helt och hållet stannat den, och det är
ju allmänt bekant, att i flera af Europas länder stora jordarealer, hvilka förut
användes till hveteodling, för närvarande äro lagda till gräsvallar eller eljest
använda till frambringande af kreatursfoder.
tionskraft skulle vid en stegring af varuprisen

Denna nu oanvända produktvifvelsut~n

snart ånyo kOlTIlna

till användning, och redan dess tillvaro måste derför verka nedtryckande på
prisen eller åtminstone hindra' deras stigande.
8
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Varutillgången är för öfrigt icke uteslutande beroende af tillverkningens _
storlek utan äfven, och detta i en mycket stark grad, af den större eller lllindre lättheten att bringa den inom konsurnentens åtkomst. I det.t.a senare afseende har tvifvelsutan särskildt de sista fjorton åren medfört förändringar,
sonl varit egnade att utöfva mycket stora och omfattande verkningar. Transportväsendets utveckling har just under denna tidrYlnd gått franlåt n1ed -en
hastighet, till hvilken ingen föregående lika lång tidsperiod kan uppvisa någon
nl0tsvarighet.

Endast under tiden från 1873 till och nled 1884 ökades läng-

de-n af verldens jernvägar med

ic~e

mindre än 73 procent och ångbåtsflottor-

nas tontal växte under SamlYla tid med 135 procent.

Vid sidan af- denna

betydande ökning i transportmedlens mängd har gått en nästan lika betydande
förbättring af deras beskaffenhet.

Särskildt gäller detta för ångfartygen.

Ännu år 1875 behöfde en ångbåt om 3000 ton för de längsta resorna ett.
kolförråd, som jeIllte maskinen upptog 2200 ton, så att endast 800 ton återstodo för lasten.

Men genoln förbättring af ångfartygens konstruktion och

framför allt genom anvälidande först af de dubbla och sedan af de tredubbla
cylindrarne har man numera kommit ända derhän, att ett lika stort ångfartyg för en lika lång resa kan nöja sig med ett kolförråd, som upptager endast 800 ton, så att 2200 ton äro användbara för lasten. Redan denna förändring har naturligtvis.i en mycket stor grad nedbringat transportkostnaderria
och möjliggjort långväga försändningar af skrymn1ande varor.
Af. särskild betydelse är vidare den
period af 12

omständigheten~

att, under den tids-

a 14 år, S0111 är föremål för vår uppmärksalnhet, företag utförts,

hvilka icke blott åt
sjelfva dess art.

verldshandeln~

beredt nya vägar, utan äfven förändrat

Betydelsen af dylika företag finner Iuan lätt, genom att

exempelvis taga i betraktande följderna af Suezkanalens öppnande.

Dessför-

innan (före 1869) besörjdes såsom bekant varubytet n1ellan England och Indien af segelfartyg, hvilkas resa kräfde en tid af 5

a 6 ll1ånader. Då kana-

len öppnats, öfvergafs ?enna trade, och en ny åilgbåtsflotta skapades, särskildt
afsedd för Suezkanalen.

Redan i Inedio af 1870-talet var denna emellertid

föråldrad och måste lemna rUIn för en annan, hvilken senare åter i sin ordning fått gifva vika. för en ny, hvadan alltså flottor, representerande ett kapital af hundratals ll1illioner, under en kort tid trenne gånger blifvit antiqverade och sålts för en bråkdel af sitt ursprungiiga pris. Detta är dock endast
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<en ringa del af de följder, kanalens öppnande medfört.

Långt vigtigare är

-det, att derigenom behofvet af stora depöter för indiska varor i London och
,behofvet af de engelska köpmännen sonl mellanhand upphörde. Ty nu kunna
-dessa varor på tre
hörvas.

a fyra veckor sändas från Indien till det land, der de be-

Härigenom måste naturligen uppstå en betydande prisnedsättning, .

. på grund dels af

~enanhändernas försvinnande,

dels af att depöternas upp-

)lörande verkar såsom en tillökning i ·produktionen.
Besi~na

vi nu, att sådana stora ändringar följt

~f

en enda ny transport-

väg, och att under dessa 14 år flera sådana vägar (8:t G'otthardstunneln,
M?nt-Cenistunneln, amerikanska och indiska jernvägsnät) uppstått, så synes
<let helt naturligt, att en omskapning egt rum iveridshandelns vilkor och art.
I det inflytande, som härutaf öfvats på prisen, skulle man då tycka sig kunna
-€ga en

tillfred~ställande

förklaring öfver deras fall, särskildt då man derjemte

tager hänsyn till ökningen i produktion och produktionskraft.
Detta har emellertid på goda grunder och med mycken kraft bestridts
~f

framstående nationalekonomer, hvilka påvisat, hurusom under samma tid

förekommit en minskning i guldproduktionen och ett ökadt guldbehof, hvilket
~llena

vore nog anledning till prisfallet, hvaren10t å andra sidan detta sak-

förhållandes inflytande lifligt bestridts.
. De teoretiska bevisen lemna vi tills vidare å sido för att betrakta de
-enkla sakförhållanden, om hvilka här är fråga.

År 1850 utgjorde hela det

inom det vesterländska kulturområdet befintliga guldförrådet 3 milliarder kro. nor, år 1870 hade det stigit till 9 1/ 2 milliarder och år 1885 till 12 milliarder.
Under den förra perioden var alltså ökningen i medeltal 325 millioner per år,
under den senare 166, d. v. s. knappt mer än hälften mot förut.

Dertill

komlner att under denna. senare tid nya anspråk stälts på guldet, i det Tyskland, Holland och de skandinaviska landen öfvergått till guldmyntfot, hvarjemte Italien och Amerikas Förenta stater återupptagit betalningen i klingande
mynt.

Den guldmängd, som härtill erfordrats, uppskattas olika.

Äfven den

lägsta rin11iga; uppskattningen visar dock, att detta .extra behof medtagit åtminstone hela den samtidiga ökningen af guldförrådet. För de öfriga

lan~en

:har detta alltså under den senare perioden ej ökats, ehuruväl folklnängden
stigit med en procent årligen och varubytet under perioden ökats nled 1/3,
när Iuan tager hänsyn till varumängden.
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I detta sakförhållande hafva nu flera framstående nationalekonomer ve-lat finna en tillfyllestgörande och ensamt bestämmande orsak 'till prisfallet..
Men denna åsigt har med kraft bekämpats, oeh man har gent emot densamma
anfört, att ej den ringaste guldbrist visat sig, hvarken i depöterna (nationalbankerna), ej heller i den allmänna rörelsen.
Att någon sådan brist icke hos nationalbankerna förefunnits skulle
fraIngå deraf, att guldförrådet i deras hvalf ökats, så att det från 3 milliardernlark år 1873 hade stigit till 5 milliarder mark år 1885. Då så stora förråd
kunnat samlas, utan att diskontot behöft höjas till föregående årtiondens me-o
delhöjd och utan i detsamma gjorts så täta rubbningar som förut varit vanliga, så borde, menar man, detta till fyllest· bevisa, att bankerna icke haft
någon känning af guldbrist.,
Denna argumentation är naturligtvis för frågans bedömande af stor vigt r
och det torde derför vara skäl att taga densamma i närmare skärskådande..
Ser man då först till, hvar det är som guldförrådet ökats, så fiJ;lner man, att
det är egentligen i trenne länders banker, Frankrikes, Förenta staternas saInt
Italiens, och för dessa banker har på grund af tvångskursens upphäfvande
ökningen af guldförråden varit en ren nödvändighet.
Hvad angår det låga diskontot och de minskade förändringarna i detsamma, så finna dessa fakta sin naturliga och enkla förklaring i den ofantliga rikedom på tillgängligt lånekapital, som i hela verlden gjort den allmänna
låneräntan ytterst låg.

Emellertid finner man dock, att de stora bankerna i

allmänhet under det sista årtiondet hållit sitt diskonto högre än det, som gält
i öppna marknaden.

Att i de mera sällan. förekommande diskontoförändrin-

garna vilja se ett bevis på guldförrådets tillräcklighet, är näppeligen en fullt
giltig bevisning.

Det är egentligen tvänne guldförråd, som företrädesvis äro

utsatta för »sugning» från verldsmarknaden, den engelska och den franska
bankens. Men tätheten i deras diskontoförändringar regleras numera af helt
andra förhållanden än förr.

Englands bank har nämligen i .väsentlig mån

förlorat förmågan att genom sitt diskonto leda den öppna marknadens. Den
har derför nödgats att ändra sin politik och tillgriper numera för att kunna
reglera vexelkursen den metoden, att i öppna marknaden belåna eller sälja
consols, men i och lned att denna utväg nyttjas, eger man ej att af tätheten
eller knappheten i dess diskontoändringar draga samma slutsatser som förr.
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Med franska banken råder ett i viss n1ån analogt förhållande. I Frankrike gäller som bekant fortfarande inför lagen den dubbla myntfoten, hvadan
hanken är lagligen berättigad att inlösa sina sedlar antingen .med guld eller
med silfver. Då säger banken till den, som kommer för att vexla in sina sedlår: »nu kunna vi lagligen ge er silfver, och då förlorar ni 20 proc., men vi
'skola ge er guld, dock måste ni då underkasta er ett litet afdrag».

Genaln

:att nu höja eller sänka detta afdrags storlek, guldagiot, har banken fullt i sin
hand att reglera sin guldtillgång.
Af huru stor betydelse denna sista o111ständighet· är för bedömande af
'Sammanhangen mellan den allmänna guldtillgångeri och bankernas diskonto:satser inses lätt, om man erinrar sig, att af hela den vesterländska civilisa·
tionens guldförråd icke mindre än omkring

1/4

finnes ensalnt i Frankrike.

Detta gifver naturligtvis anledning till att vid inträffade förändringar i förhållandet mellan guldtillgången och guldbehofvet i deras helhet särskildt Frankrikes och franska bankens stora anpart af guldförrådet varit utsatt för starka
utvidgningar och sammanpressningar, hvadan också guldfluktuationen i f'ran;ska banken under sista årtiondet uppgått ända till 1 milliard kronor.
Kastar man en blick på de förändringar,. som den allmänna penningestocken undergått, så finner man,. att franska banken nu har 1 milliard lninure i sedlar utelöpande än .på 70-talet, Nordarnerikas Förenta stater 2 n1illiarder mindre och Italien likaledes icke obetydligt mindre.
minskningen är, är ej lätt att afgöra.

Huru stor hela

Enligt Neulnann-Spallart är emellertid

verldens penningestock nu lägre än den någonsin varit sedan 1860.
Beträffande påståendet att ingen guldbrist förmärkts i allmänna rörel,.
'Sen, så är den invändningen lätt besvarad. Någon guldbrist kan aldrig kännas i allmänna rörelsen. Denna behöfver ej någon viss qvantitet guld, endast
€n viss qvantitet af den köpkraft, sonl guldet representerar. Denna köpkraft
kan stegras eller minskas, oell vid en stegring af köpkraften erfordras naturligtvis ett mindre antal guldstycken för bemedlande af samma byten, för
hvilka förut erfordrades ett större antal. Men att den disponibla qvantiteten
för nuvarande pris är tillräcklig, bevisar naturligtvis ej, att den skulle varit
tillräcklig, äfven Oln varuprisen från en föregående period qvarstått oförändrade..
Det torde för äfrigt i ett spörslnål sonl detta ej vara nog lned att an-
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vända teoretiska bevis och sannolikhetsskäl. Bättre då at.t vända sig till den
ekonon1iska historien och dess vittnesbörd.
Då. är .det ju först och främst allmänt kähdt, att under det århundrade,.
som följde på Amerikas upptäckande, och särskildt under tiden närn1ast efter
det den rika Potosi-grufvan börjat bearbetas, ökades varuprisen i Europa till.
det 5- eller 6-dubbla.

Men då de ekonomiska data, som finnas tillgängliga

från denna" tid, äro både otillgängliga och ofullständiga, lärer ej vara skäl
att dervid uppehålla sig.
Gå vi i stället till vårt

~get

århundrade, så hafva derunder ett par gån-·

ger mycket stora ändringar i tillflödet af ädel metall egt rU1l1. Första gången
var 'under perioden 1810-1825, då silfverproduktionen !1edgick med mer än
50 procent. . Hurudan var väl då den allmänna ekonon1iska

s~ällningen?

Jo,

i hela Europa rådde under tiden 1815-1830 ett djupt betryck och ett oupp-

hörligt pågående prisfall.
Den andra stora förändringen, som gick "i motsatt riktning, inträffadeunder tiden 1850-1870, då den stora guldströmmen kom från Californien
och Australien. Vi veta alla, att under denna period rådde en hardt när oafbruten prisstegring, varuprisen höjdes 50 il 60 procent, arbetslönerna troligell
100 procent.
Och nu slutligen den sista förändringen, då i början af 1870-talet guld-produktionen nedgått till hälften l
Inför sådana erfarenhetsbevis om sambandet mellan förrådet af äder
metall och varuprisen synas mig de teoretiska skälen ,ej ega mycken

betydelse.~

På samma gång jag icke ser den uteslutande orsaken till prisfallel i minskad.
guldproduktion, kan jag sålunda än n1indre' dela den uppfattning, som förnekar- sannolikheten af ett sådant inflytande under de sista 14 åren.

Det

ligger ju för öppen dag, att den allmänna ekonomiska utvecklingen innebär
en orsak till prisfall, men det är derför icke utan betydelse att samtidigt
guldproduktionen minskats.
Detta kan ju se ut som ett tillfälligt sammanträffande, men sådana tillfälliga sammanträffanden finna vi ofta i verldshistorien, och de synas mig
egnade att gifva oss en upplyftande visshet

On),

att äfven de skenbart tillfäl-

liga tilldragelserna äro bundna vid samma, ofta osynliga tråd, son1 genomgår
och gifver sammanhang åt menniskoslägtets öden.
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Uti sjelfva beskaffenheten af dessa här anförda orsaker till prisfallet
finnas inga tillräckliga st.odjepunkter för hoppet on1 någon snar bättring. En
ändring i de stora staternas myntpolitik är ju visserligen tänkbar, men ligger
dock så långt i fjerran, att det ej torde vara skäl räkna med denna möjlighet. Och hvad angår en· ändring af de orsaker, SOln ligga i den ekonon1iska,
utvecklingen, så står det än mindre i mensklig n1akt att derutinnan verka, en
ändring genom att ,tvinga denna utveckling tillbaka.
Det är visserligen djupt att beklaga, om denna utveckling måste gå fram
öfver spillrorna af många enskildes krossade välstånd.

Visst lärer i hvart

fall vara, att den mäktiga strömmen icke låter sig hejdas genom konstlade
dammar.
Emellertid hafva de nuvarande förhållandena naturligen gifvit anledning
. till farhågor och förhoppningar för framtiden, beggedera ej i ringa rnån öfverdrifna.

Farhågorna känna vi genom de mörka fran1tidsbilder, son1, dagligen

upprullas. Hvad åter förhoppningarna angår, så hafva flere nationalekonolner
i 'det prisfall, som egt rum, velat se begynnelsen till ett helt nytt ekonomiskt

tidehvarf, hvilket skulle åstadkomma en utjemning af existensvilkoren genoln
att minska värdet af de befintliga enskilda rikedomarne och försvåra bildandet af

nya~

samtidigt med att massornas vilkor i kampen för tillvaron lättades.

Sådana förhoppningar äro elnellertid bygda på bräcklig grund, om man
bygger dem endast på det inträffade prisfallet.
ekonomiska lifvets

röre~ser

Erfarenheten lär oss, att det

vexla mellan uppåt och nedåt, och den lagen har

väl ej. med ens mistat sin kraft.

J.1--'ör örrigt är det obehöfligt att san1n1an-

binda hoppet Oln existensvilkorens utjemning med prisfallet, ty en sådan utjemning har pågått lika länge

SOln

den ekonolniska utvecklingen och är en

bland dess mest välsignelserika följder.
Rådfråga vi i afseende på sannolikheten af en ändring till det bättre
historien, så finna vi att alla ekonomiska depressionsperioder hafva många
drag som öfverensstämn1a, framför allt det draget, att hela verlden är öfvertygad om, att just den depressionsperiod, i hvilken n1an för tillfället befinner
sig, skiljer sig både till art och omfattning från alla föregående och att denna
gång allt hopp om räddning är ute.

Men några få år senare har hela verl-

den varit lika öfvertygad om, att de goda tider, som snart derefter återkon1mit, skulle äfven de vara i evighet.

AffärsverIdens förmåga af glömska är i
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sannIng förvånande, och den' ingår som väsentlig faktor i den n1ekanisnl,
som låter affärslifvet röra sig än uppåt, än nedåt. . Hvilka tilldragelser, som
denna gång skola höja stämningen, och när dessa skola konlma, är omöjligt
att på förhand veta, men med' stöd af historien kunna vi känlia oss öfvertygade, att tilldragelser förr eller senare skola inträffa, hvilka lyfta stämningen
och' dermed ånyo höja både affärslif och varupris.
I anledning af föredraget yttrade sig:

Herr Presidenten Forssell:

Tiden är visserligen långt fraInskriden,

nlen Nationalekonomiska föreningen tycker ju icke om, att dess förhandlingar
fyllas uteslutande af föredrag, utan fordrar äfven någon debatt.

Föreningen

ursäktar nlåhända, att jag, som en gång förut yttrat mig i förevarande än1ne,
begagnar tillfället att göra några anmärkningar icke mot, utan endast 'vid
Herr Palmes förtjenstfulla och vackra föredrag.
Herr Palme tycktes anse, att de nationalekonon1er, som' bestrida tillvaron af en guldbrist eller dess verkan till varuprisens fall, för denna sin
mening anföra hufvudsakligen teoretiska skäl. Det förhåller sig dock ungefär
tvärtom.

De s. k. teoretiska grunderna användas, enligt mitt förmenande,

just af denl, som med styrka framhållit guldbristen såsoln en hufvudorsak
till varuprisens fall.

Öfver allt skall man finna, att grundtanken hos dessa

ekonomer är en rent abstrakt teori.

Det är klart, säga de, att pris betyder

förhållande emellan guld och varor.

Om guldmängden minskas' och varorna

ökas, skall priset på varorna falla, och tvärtom.

Sedan hoplaga de -gerna

en bevisföring sådan som denna: nu ha varorna fallit i pris, alltså lnåste' fallet
bero på förändring uti förhållandet mellan guldmängd och varulnängd. Teorien
om förhållandet mellan guld och varor är det enda argument, som af dem före:bragts.

För min del är jag icke ibland de nationalekonolner, hvilka bestrida,

att en verklig minskning i guldmängden

kal~

utöfva ett visst inflytande på

varornas pris; ja, jag vågar till och lned påstå, att ingen ansedd ekonol?1 har
förklarat det vara omöjligt, att en minskning uti omsättningsmedlen kan utöfva
någon inverkan till varuprisens sänkande eller tvärtom en ökning uti omsättningsmedel verka en höjning uti varornas pris.
~'ela den tvist, som nu föi"es, beror, enligt lnin tanke, på den veten-

skapliga n1etoden för uppfattning och bedön1ande af

prisföreteelsern~

och
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För min del har jag sökt att analy;sera dessa företeelser

sådana de i närvar'ande stund äro kända, för att finna, huruvida den nämnda
pristeorien låter på nu förevarande fall tillämpa sig.
Jag har då, i olikhet med den ärade föredraganden, funnit att, i
rUlnmet, varuprisens fall verkligen icke är -alhnänt.

första~

Denna sida af saken "

berörde Herr Palme mycket kort och citerade dervid en författare, som, alldeles nyss uppträdt inom den ekonomiskt-statistiska ,literaturen med en af-'
handling uti Journal of the statistical society.

Utan att taga närmare känne-

dom om de af honom uppstäIda artiklarne, har jag dock funnit, att han
undersökt 47 (säger 47) varuslag, hvilket är samma antal, som finnes
uti pristabellerna i

Econon~ist.

upptag~t

Sauerbeck tager bort flere af dessa artiklar

och insätter andra, så att artiklarne blifvamer omvexlande än uti Econon~ists

tabeller.

Det hela stiger' dock icke till flera än 47.

Deruti ligger ju

redan, att vi äro mycket långt ifrån att hafva med en undersökning rörande
dessa artiklar uttömt hela den stora sferen af varor, och det är naturligtvis
omöjligt att, på grund af en sådan undersökning, påstå, att ett alln1änt prisfall egt rum.
Den, som gått mycket långt i detta afseende, är Soetbeer, som upptagit
ända till 100 artiklar, men äfven om denna undersökning måste sägas, att
den icke är fullt tillförlitlig. ,Särskildt tillåter jag mig påpeka, att det finnes
en mycket stor och omfattande grupp af onlsättningsföremål, som, icke tagits
i -betraktande, ehuru de dock på prisbildningen utöfva ett lika stort inflytande
sonl någonsin de producerade varorna, och det är jord och hus.

För deras

prisvexlingar har man icke några uppgifter att taga in uti de statistiska kutvorna, och enahanda är förhållandet med' de personliga tjensterna. Men

0111

prisfallet icke är allmänt, så förklarar den nälnnda pristeorien alls ingenting
af fenomenet.
Lemnär man nu deremot för ett ögonblick den ifrågavarande pristeorien
och de statistiska pristabellerna i sitt värde och i dess ställe uppkastar
den hvardagliga rent praktiska frågan: hur förhåller det sig med de i pris
sjunkande varornas produktion och konsumtion, med deras anbud och efterfrågan, med deras köpare och säljare,' så visar det sig, att svaret på frågorna kommer så nära till en verklig förklaring af fenomenet,
gerna kan önska.

SOln

lnan

Jag ber att dervid få påminna om Luke Hansards bekanta
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undersökning _rörande sal11tliga - de art.iklar, sonl fallit uti pris.

Han upp-

visade, att orsaken till hvarje artikels prisfall ligger antingen uti en starkt
ökad produktion eller en mycket minskad konsumtion, eller deri att nya varor
llppträdt till konkurrens med de gamla, hvilka senares pris blifvit derigenom
nedtryckta till en ny prisnivå.

För min del känner jag icke någon enda af

dessa varor, hvars pris under senare tider i någon betydligare lllån fallit och
inför hvilken man står fullt of6rrnögen att under någon af dessa rubriker förklara prisfallet; Vid sådant förhålland~ må det väl vara berättigadt att fråga:
hvarför skall teorien om guldmängdens förhållande till varulnängden tillgripas
såsom en förklaring af prisfallet, då den ingenttng förklarar och då den icke
heller .behöfves som förklaring?
Jo, säger man, derför att· samtidigt med denna företeelse af prisfall har
förekommit en annan' företeelse, som -kallats för Men det är just detta som skall bevisas.
icke ense om guldbristens tillvaro.

guldbrist.

Ekonomerne äro på långt när

Praktiskt folk, SOlll handla med guld för-

neka den bestämdt, och vetenskapsmännens s. k. bevis äro knapt något annat
än hypoteser.
Ett af de förnänlsta bevisen för guldbristen skall nu vara professor Soetbeers tabeller, som utvisa, att produktionen af guld vore så ofantligt 11lycket
mindre nu än den var för 10 år sedan. Jag. försäkrar eder, llline herrar,
att -hvar och en, som tagit någon närmare kännedoll10m dessa tabeller,
måste säga, att- denna bevisföring är mycket svag.

Jag har den stör~ta akt-

ning för professor Soetb-eers samvetsgrannhet i detta afseende, ty ingen har
väl gjort ett så heroiskt arbete som han, men man kan icke komma till någon
vetenskaplig säkerhet, då primäruppgifterna äro så oerhördt osäkra sonl i
fråga om guld- och silfverproduktionen.

För det lnesta grundas de på kon-

sulers eller handelsfirmors uppskattning af en förn~odad export af guldmynt
från de skilda hamnarne och af en förn10clad produktion uti grufvorna, men
jag _' tror icke, det finnes en enda af dessa uppgifter, Olll icke möjligen från
rryskland, Sverige och Norge,. som är afgifven af producenterna -sjelfva eller
officielt kontrollerad.

Rörande guldproduktionen från Ryssland, Amerika och

Australien hafva producenterna icke lemnat några uppgifter alls.
l\tlen äfven om det förhölle sig så, att guldproduktionen hade minskats,
SåS0l11

Soetbeer säger, från 210,000 till 140,000 kg., så tror jag dessutom,
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att äfven en sådan minskning är, i jemförelse med den stora massa guld,
?om finnes i ,verIden, att räkna för mycket liten, åtminstone så liten, att man
deraf icke kan draga någon bestämd slutsats, att guldtillgången ' har kunnat
verka till varuprisens fall.

Men guldbrist -

det är vidare icke något 'absolut;

det är ingenting annat än ett förhållande lnellan tillgång på guld och behof"
af guld, och äfven om man kände den förra; känner nlan dermed icke det
senare.

Deremot fins det en omständighet som bättre än något annat vittnar

i den frågan, en onlständighet hvilken jag, i olikhet lned den ärade föredraganden, måste anse som ett verkligen omotsägligt bevis för, att det icke förnimmesnågon guldbrist i den civiliserade verlden. ' Det .är det af ovedersägliga bevis stödda faktum, att depoterna hafva under denna tid, då guldbrist
skulle hafva herskat, kunnat icke endast i Frankrike, Italien och Amerika,
utan äfven i 'Tyskland och Skandinavien i icke så ringa mängd' samla och
uppbevara mycket större massor guld än under föregående tider.
skulle ju icke 1<:unnat ske, om allmänheten

had~

Sådant

känt guldbrist ; det skulle

åtminstone icke kunnat ske utan de mest våldsall)ma åtgärder från bankernas sida.

Det är just dessa våldsamma åtgärder, denna strid om guldet,

aJ hvilken vi icke hafva försport ens en tillstymmelse. under hela denna tid.
Härtill har nu visserligen svarats: detta betyder ingenting, ty guldbristen
behöfver icke visa sig, så att den syns, utan den framträder ivaruprisens
sänkning.

Ja, jag lelnnar åt hvar och en fritt att tro på ett mystiskt sam-

band, men så vida jag skall erkänna ett kausalsamband mellan bristen på
guld och de fallande varuprisen, så vill jag först se, att det är någon svårighet
att anskaffa guld i de allmänna depöterna' eller för den allmänna rörelsen.
Det är väl genom sådana svårigheter, som varuprisen skulle tryckas ned,
men då de' nu icke finnas, synes det mig, att man i hvad som hittills skett
icke kan se något bevis för, att det är guldbristen som tryckt ned prisen.
Härmed vill jag dock icke hafva förnekat, att den tid kan komma, då en
brist· på omsättningsmedel kan inverka till framkallande af sanlnla ställning
som nu, ehuru jag tror, att under nu varande utvec~ling af krediten man har
mycket längre till ett sådant sakernas tillstånd, än mången nu föreställer sig.
Jag skulle vilja något litet granska den analogi, som föredraganden
framlade, nämligen analogien med åren 1816-1825, hvilka voro utmärkta
för starkt fallande varupris, och i de Soetbeerska tabellerna tillika

kän~e-
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tecknas genom lninskning i produktionen af guld och silfver.

Deren10t får

jag först säga, att Soetbeers uppgifter on1 guldproduktionen .på denna tid
äro ändå osäkrare än hans uppgifter för senare tider; de åro af nästan intet
värde, och han erkänner sjelf, att uppgifterna för tiden intill 1860 äro gissningar.

Men det finnes i stället en annan lätt och enkel förklaring å de

t.ryckta förhållandena under perioden 1816-1825.

Den var nämligen en

reaktionsperiod efter de båda depressions- och ansvällningsperioder, som egde
runl under och efter de napoleonska krigen.

Hvad Sverige beträffar, ha.de åt-

skilliga af våra handelsmän och jordegare under krigsperioden skurit guld llled
täljknifvar och genom monopoler vunnit förmögenheter. Prisen på jordegendom och på varor hade dels under kontinentalsystemet dels efteråt jagats
otroligt i höjden.

Så inträdde nya förhållanden; allting utjemnade sig, och

verlden . såg alldeles en sådan nedgång i prisen, som" i senare tid inträdde
efter 1870-talets starka höjning.
Slutligen får jag påpeka, att allt tal om varuprisens fallande hänvisar
på en jemförelse.
t.alet.

Den jemförelse, som nu göres, afser prisen under 1870-

Då gingo prisen upp.

Sedan dess hafva de· gåt.t ned, men ännu äro

de icke väsentligen under den nivå, vid hvilken de stodo vid början af 1850talet. Hveln har sagt, att de normala prisen äro de, som gälde under 18601870-talen?
Det skulle kunna vara mycket att ytterligare säga Oln varuprisens fallande och höjning, men jag vill blott tillägga, att prisfall och prishöjning

måste förekornIna i den ekonomiska utvecklingen; den går såson1 i vågor.
I båda' fallen komma' fördelar och olägenheter olika klasser af sanlhället
till godo eller till ondo, men det karakteristiska för en period af prisfall, det
är, att första 'stöten af prisfallet mottages af dem, som besitta produktionsnledlen; prisfallet komnler sedan successivt till dem,

SOl11

icke besitta annat

än arbetskraft; det går långsamt, men småningom måste de foga sig derefter.
Under den uppåtgående perioden komma fördelarne dem, SOln besitta produktionsmedlen, först till godo, sedan komma de till dem, so'n1 endast besitta sin
arbetskraft.

Det är hela skilnaden.

Herr FiL D:r Köersner franlhöll, att man icke finge bygga allt för lnycket
p~

de resultat, som framginge af en »index number».

Utom den af föredra-
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ganden använda, af m:r Sauerbeck uppgjorda, finnes ett stort antal index
number, grundade på prisnoteringar i olika land.

För England hafva vi

»Economist's») och en af n1:r Inglis Palgrave l)tar~etad prislista, för Frankrike en af m:r Palgrave uppgjord index, och för Hamburg Soetbeers
burger Waarenpreise».

» Ham-

Prof. Beaujon i Amsterdam har nyligen utarbetat

prislistor enligt noteringar från Danmark, Österrike, Förenta staterna och
Britiska Indien.

Mellan alla dessa index råda de största olikheter, så att

man är fullt berättigad att instämma med prof. Beaujon - hvilken inOln parentes sagdt hyllar ungefär samma uppfattning som föredraganden beträffande
orsakerna till det allmänna prisfallet -

att den enda slutsats man kan draga

af en jemförelse mellan olika index, är att metoden för deras uppgörande är
i högsta grad otillfredsställande.
Internationella statistiska institutet beslöt också vid sitt sammanträde i
Bern i april detta år att tillsätta en komite af 7 personer, som erhöll i uppdrag att utarbeta en plan för en internationel prisstatistik.

Till medlemmar

af denna komite utsågos hrr Beaujon, de Foville, von Inanla-Sternegg, GifIen,
von Neunlann-Spallart, von l\layr och Pantaleoni.

NATIONALEKONOMISKA FÖRENINGENS
sammanträde den 24 november 1887-

Ordförande:

Bankdirektören. J H. PALAIE.

Till ledainöter af föreningen invaldes:
Herr Kamreraren i Försäkringsaktiebolaget Skandia S.
»

Falk,~

Kaptenen G. F. Lotlugius,
Kaptenen E. von, Krusens(jerna,

""l:

»

Svalin J
'Juris Kandidaten H. Sohbrtan,

»

v. Häradshöfdingen C. Klintberg,

»

Protokollssekreteraren

Juris Kandidaten G. Thu.lin,
Bokförläggaren G. Pal1nqvist och
»

Ingeniören J L. Sebenius.

Byråchefen, Grefve Hamilton höll härefter ett föredrag

Oln

Den illojala konkurrensen och lagstiftningen.
Oln något är

karakteristi~kt

för vår tid, så är det väl den våldsamhet,

hvarnled den industriella och kommersiella konkurrensen arbetar.
Frigjord från forna tiders tvång, sporrad af de stora uppfinningarna och
underhjelpt af de lättare samfärdsmedlen, har produktionen inanl några få
årtionden på alla områden skapat sig eller tvingats in under nya vilkor. Det
är andra hjelpmedel, sonl användas, andra alster, SOln frambringas, och andra marknader, SOln uppsökas.

Och på alla de nya fält, sonl öppnats, har
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den llloderna massproduktionen kastat sig in, undanträngande och krossande
san1t jägtande efter aflopp för den flod- af prisbilliga varor, S0111 densamIna
i allt jemt stigande böljor drifver fran1för sig.

Konkurrensen har härunder i så öfvervägande luån blifvit den enskilde
producentens främsta ögonlnärke, att den icke kunnat lemna statsverksanlheten oberörd.
Sida vid sida med denna ständigt häftigare äf1an att i konkurrensen
hänsynslÖst slå under sig alla medel till frarTIgång, hvilken i så hög grad utmärker vår tid, framträder u'nder de senare åren en sträfvan, att genolu
lagstiftning tillförsäkra den enskilde producenten uteslutande förfoganderätt
öfver alla de företräden i konkurrensen, hvilka kunna anses vara fruktel1af
hans eget arbete.
Det område, som man -sålunda sökt genom lagstiftning freda för konkurrensen, hafva -fransmännen betecknat -med den något oegentliga benän1ningen »la propriete industrielle» -

den industriella eganderätten. Och under

'detta namn vill man i våra dagar inbegripa icke blott frukterna af uppfinnarens, mönsterritarens och modellörens arbete, utan äfven det företräde, SOITI
tillkommer den på marknaden välkände producenten, och som får ett uttryck
i den förkärlek, hvarmed den köpande allmänheten uppsöker de varor, SOln

äro n1ärkta med haI?-s namn eller varumärke, likasom ock ärver hufvud taget
alla lagbestämmelser, hvilka åsyfta att förekomma, att 'varor af lägre värde
falskeligen utgifvas för de dyrbarare alster, hvilka allmänheten åstundar.
Det finnes icke en enda stat, hvars lagstiftning under de senare åren
lelunats alldeles oberörd af denna rörelse, som närmast uppkommit såsoln
en reaktion elDot frihetens öfverdrifter, mot öfverförande: af dess principer
på områden, der desamma icke äro tillälnpliga n1en som i sjelfva verket enj

dast är ett fullföljande af grundsatsen on1 producentens frigörelse från hvarje
obehörigt

tryc~i

som kan hindra honorn att till fullo tillgodogöra sig frukterna

af sin egen verksamhet i produktionens tjenst.
I{arakteristiskt för rörelsens ursprung är' ock, att det är det frihet.sälskande England, -som gifvit första impulsen till densamma genolll den enquete rörande patentskyddets verkningar,

SOlll

der egde run1 i början af 1870~

talet, samt att det är sanlma England, som fortfarande går i spetsen för
denna rÖl~else, genoln hvilkel1 deremot såsom en röd tråd går en anklagelse
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emot produktionen i det land, der, mera än annorstädes, statens förpligtelse
emot producenterna f. n. äro i hvar lnans mun.
Jag har förestält mig, att en redogörelse· för de senaste facerna af
denna rörelse, d. v. s., de delar af densamma, .som äro direkt riktade emot

(len

l~lloJ'ala

konkurrensen, skulle kunna intressera Nationalekononliska för-

eningens ledamöter, icke blott derfor, att yttringar af denna konkurrens nästan dagligen falla under ens ögon, ehuru man i allmänhet icke reflekterar
öfver deras innebörd, utan ock emedan frågan om denna konkurrens' undertryckande synes mig icke böra vara frälnmande för denna förenings syftemål.
Det är karakteristiskt för all illojal konkurrens, att densamma går ut
på att gifva de varor, den utbjuder, skenet af något annat än hvad de i
sjelfva verket äro, för att sålunda åtkolnma ett. högre försäljningspris eller
en vidsträcktare och· säkrare ·lnarknad.

Det är icke .alltid sagdt, om det

också vanligen är fallet, att det är en bättre eller dyrbarare vara, sonl den
illojala konkurrensen för.egifver sig utbjuda, men det· är åtminstone alltid
något, som allmänheten tror vara bättre och derför föredrager.

Det är en

»skyddande förklädnad», under hvilken man. söker tillgodogöra sig det arbete
i konkurreilsen, SOln en annan utfört för egen räkning.

Omöjligt är ju ej t. ex., att man utomlands kan tillverka lika goda säkerhetständstickor som i Sverige, nlen det kostar tid, ~öda -och ·penningar
att bibringa öfvertygelsen härom åt en allmänhet, som en gång vant sig att
köpa svenska tändstickor.

Man söker derför genom etiketter och lnärken

gifva det egna fabrikatet sken af att vara tillverkadt i Sverige.
Varumärkeslagarne och de vid dem anknutna internationela fördragen
hafva visserligen under de senare åren öppnat en möjlighet att stäfja de gröfsta formerna af denna illojala konkurrens.

Men det är otroligt hvad denna

konkurrens är uppfinningsrik, och med hvilken naivitet allmänheten låter
lura sig.
På ett ställe i utlandet finnes ett ha~delshus -

och till föga heder för

det svenska namnet måste jag säga, att det är ett svenskt handelshus -

sonl

bland annat gjort den illojala konkurrensen i tändstickor till sin specialitet.
På de etiketter, som användas af detta hus, skall man icke kunna finna en
enda figur eller inskription, som är lika med dem, som förekomma å de eti-·
ketter, med hvilka huset konkurrerar.

Jernför man båda etiketterna, kunna
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de .icke' förvexlas, nlen på afstånd och för svaga' ögon är' totalintrycket af
båda alldeles detsamma.
Hemligheten uti detta slags affärer ligger nog också just deri, att allmänheten, så att säga, är n.ärsynt.

För konsun1entens minne står bilden af

en" känd etikett eller ett kändt varumärke' ytterst grumlig. Det är' endast totalintrycket eller någon mera framstående, detalj, som der fästa sig.

Mel}

oln blott detta åter finnes på den falska etiketten, låter han genast lura sig.

För att varun1ärkeslagarna skola blifva fullt verksamma, fordras derför, att
de tillämpas med det, om jag så må säga, upplysta lJedal~teri) hvilket gjort
sig gällande t. ex. i England, der man i varumärkesfrågan förfar med en
stränghet, som för den utanför stående måste te sig såsom ren kitslighet,
men som i sjelfva verket är ett uttryck af insigten om den illojala konkurrensens natur och verkliga betydelse.
Af svenska varor torde det icke vara någon, som i så hög grad varit
utsatt för falska stämplar 'som det svenska jerne1.
Från fullt trovärdigt

h~ll

har för mig uppgifvits, att på flere ställen i

rryskland, såsom i :Frankfurt am Main, Köln och Hannover, sedan flera år
tillbaka bedrifvits en stor tillverkning' och export af jern, försedt med svenska
stälnplar.

Från Frankfurt har detta jern gått till Italien och från Hannover

mest öfver England till Indien. Det värsta härvid har varit, att det naturligt9

vis i längden icke' bär sig att sätta en ansedd stämpel på underhaltigt jern.

Så snart försöken upprepats några gånger, har nämligen denna stämpel på
den' orten förlorat sitt anseende.

Det ,har'

ocks~

uppgifvits, att hannovera-

narne ständigt skifta om svenska 111ärken och helst icke begagna sig af samma
märke mera än en gång i sänder. De hafva likväl lyckats att på köporterna
skämma den ena efter den andra af våra bästa stångjernsstämplar.

Uti Ita-

lien vet jag, att man, tack vare de internationella fördragen, lyckats under
de senare åren stäfja detta lnissbruk.

Att emellertid samma kommers på

andra orter fortfarande bedrifves, derom har den svenska pressen helt nyligen kunnat framdraga åtskilliga bevis.
Men äfven på svenskt jern hafva falska märken förek.omlnit. Detta
lystes t. ex. för

~ågra

upp~

år sedan uti en rättegång i England, hvilken' fördes

och äfven vans af innehafvaren af Leufsta bruk i Upiand, rörande en stäm-'
pel af mycket högt anseende' - ett L uti en cirkel -

hvilken bruket begag9
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nade på sina till:verkningar af Dannemora malm.

Under denna rättegång

upplystes, att uti England sedan en ganska lång tid tillbaka varit en allmän
sed att sätta detta märke på allt svenskt jern, som i någon fornl förarbetades i England.

De tilltalade sjelfve styrkte detta, i det de sökte ådagalägga

att L-nlärket var hvad man kallar ett »allmänt märke».

Att detta märke

begagnades, sade de, berodde endast på en kotym, som så småningom
vunnit häfd o?h som icke alls afsåg att vilseleda 3:11mänheten.

Ett vittne

'upplyste elnellertid, att han försökt sätta märket äfven på engelskt jern, men
detta bar sig icke, ty i det fallet lät alhnänheten icke lura sig.
I Sverige har den illojala konkurrens, sonl begagnar sig af falska och
f

vilseledande märken, varit rnycket liflig, särskildt inom tändsticks-, väfveri-,
.tobaks- och bryggeriindustrierna samt vid de s. k. tekniska fabrikerna.
Det är nat.urligtvis endast undantagsvis, sonl man

re~lt

af annekterat en

annans märke, om ock dessa undantag beklagligtvis icke varit sällsynta, men
m.an har gått gränsen så nära som möjligt.

Man får en klar inblick i den

verkligen stora betydelse för industrien, som etiketterna hafva, när. man,
som jag, har tillfälle att bevittna den seghet, med hvilken vederbörande sätta
sig emot den nu gällande varumärkeslagens verkningar. Det finnes t..ex. en
industr~idkare uti en af våra landsortsstäder, som icke mindre än sju gånger

fått varumärken af patentstyreIsen tillbakavisade endast derför, att han icke
kunde uppgifva hoppet att få in någonting, sonl påminde om en etikett, hvilken användes af en fralllstående idkare af samlna industri här i Stockholn1.
Onl jag ej ansåge del olämpligt, skulle jag kunna meddela åtskilligt
ganska pikant om denna konkurrens mellan svenska industriidkare.
landet är nog för öfrigt

det~

Förhål-

att vederbörande hittills icke haft klart för sig,

att deras tillvägagående kunde stämplas såsonl mindre redbart.

De hafva

resannerat såsom en industriidkare, hvilken bittert beklagåde sig öfver, att han
af patentbyrån fått afslag på en registreringsansökan. Hvad som mest grämde
honom var, att, enligt hans utsago, hans vara var ofantligt mycket bättre än
den, som tillverkades af hans konkurrent, hvilken egde etiketten.

Då jag

framhöll, att han i så fall icke syntes vara i behof af den andres etikett,
genmälde han: »allmänheten vill icke hafva lnin vara, om den icke får denna
etikett».
Att den andre fått nedlägga 'lnycket arbete på att bibringa' allmänheten
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fans något rimligt skäl, hvarför vinsten

häraf icke skulle tillfalla denne andre odelad, det föll honon1 icke in.
Liknande missbruk förekolnma naturligtvis äfven i fråga om firmor och
narpn.

Och det tyckes, i afseende på dem, vara lika lätt att narra allmäll-

.

heten sOln i fråga on1 varl)Jnärken. I Tyskland har t. ex. bedrifvits en mycket. lyckad 'konkurrens med de kända engelska krutfabrikanterna Curtis &
.Harvey. 'fyskarne sätta på sina etiketter »Cubits & Marvey», och det lär gå
nlycket bra att sälja detta krut i Tyskland.
Alla dessa missbruk hafva nu öfver hela Europa under de senare året1
fran1kallat nya vartunärkes- och firmaIagar samt skärpt deras tillämpningar.
Ett kraftigt medel har nlan ock tillgripit i Frankrike och England, hvilka län
der gjort de falska märkenas och firmanarnnens utrotande till en allmän an-gelägenhet genom att ålägga tullbetjeningen att konfiskera alla utländska varor, som införas försedda med falska engelska eller franska beteckningar, en
anordning, som den år 1883 i Paris stiftade

»unionel~

till

internatiol~elt

skydd

-G:f den industriella eganclerätten» velat göra till en allmän angelägenhet

~f~

ven i den lllening, att unionens stater skulle ömsesidigt bistå hvarandra.. Det
torde väl ock i längden visa sig nödvändigt, att staten här konlmer de en~kilda

näringsidkarne till hjelp.

Och det är kanske en framtidstanke, sonl

uttalades af arbetarne i SheffieId, då de nyligen petitionerade onl, att staten
'skulle tillsätta särskilda elnbets1l1än med uteslutande uppgift att uppspåra och
beifra dylika lnissbruk.
Den illojala konkurrensens resurser äro elnellertid ingalunda uttömda lned
de falska varumärkena och firmabeteckningarna.

Många andra sätt finnas.

Bland denl, .sonl särskildt ådragit sig uppmärksalnheten, är användandet af
s. k. falska ursprungsbeteckningar (indications de provenance), d. v. s. uppgift rörande den ort, der varan är tillverkad.. Missbruk lned· dylika beteckningar hafva förekomInit lnycket länge, lnen det är dock först under senare
år, som deras utrotande blifvit en brännande fråga.
Bland de många .exempel på en sådan illojal konkurrens, SOln finnas
anförda i den berättelse, hvilken nyligen afgifvits af den engelska parlaments~ommissionen, skall jag be att få omtala ett, som synts' mig särdeles in-

struktivt.
I staden Balbriggal~ uti Irland UppkOl1l för lnånga år sedan en tillverk-
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~f born~llsstrulnpor,

son1 så småningom arbetade sig upp så, att Bal-

briggan-strumporna i hela Storbritannien an'3ågos såsom de finaste och

håll~

baraste bOlnullsstrlunpor, som kunde erhållas, och i följd häraf äfven betingade. det högsta priset.

Detta förhållande hade redan för 20 el 30 år sedan

ledt derhän, att ordet Balbriggan annekterats af strumpfabrikanterna i England samt begagnades på alla finare strumpor.

Det är ganska egendomligt.

att se, huru de engelska fabrikanter, hvilka inför kommissionen hördes rö..·
rande denna sak, sökte försvara detta sitt tillvägagående.

Det var den van-

liga historien, att ordet Balbriggan icke bibringade allmänheten den öfvertygelsen, att varan var tillrJerkad i Balbriggan- det kunde ju icke falla någon in -

utan det betydde endast, att det var en stru·mpa af prima qvalitet..

Det var en kotym, som så srnåningom utbildat sig.

Fabrikanterna i Bal-·

briggan hade ingenting att beklaga sig öfver, ty' de engelska strumporna voro·
fullt ut lika goda som de irländska.

Att engelsmännen upptagit

ord~t

Bal-

briggan, hade för den lilla irländska staden den fördel, att dess fabrikat
flnga dela framgången med de

utmär~ta

engelska strumporna.

Detta sätt att resonnera är' mycket vanligt.

Det är salnma tankegång;

som föresväfvade den svenske industriidkare, om hvilken jag nyss talade.
Och jag har hört alldeles salnma resonnement i fråga om svenska firmor,
som annekterats i utlandet.

»Det gör ju blott namnet mera kändt», säger

man.. _Historien om Balbriggan-strumporna bevisar dock, att ett sådant på-'
stående

ick~

är hållbart'i praktiken. De engelska fabrikanterna synas visser-

ligen länge hafva gjort sitt bästa att höja och uppehålla ordet
anseende.

~albriggans

Men när detta till fullo lyckats dem och ordet »Balbriggan» var.

dien formel, som betingade lnarknadens högsta pris, var spelet förloradt.

Detta höga pris bIef en allt för stark frestelse, särskildt for den alltid vakna
tyska konkurrensen. Och enligt hvad inför kommissionen upplysts, har denna
konkurrens under senare åren lyckats till den grad bringa ordet Balbriggan
i misskredit, att af de sex etablissenlent för tillverkning af bomullsstrumpor.,
som funnos i Balbriggan, nu endast återstår ett, och dettas innehafvare har,
enligt sin· egen utsago, måst 'upphöra att' på sina fabrikat använda nämnda
ord.

Såsom en. ganska lämplig afslutning på denna berättelse må omtalas,

att denne fabrikant inför kommissionen klagade deröfver, att han, sedan han
upphört att använda ordet Balbriggan, ' vid· ett par tillfällen fått vidtaga. mått
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.och steg mot

en

strumpfabrikant iSachsen, hvilken visserligen icke 'använ-

der ordet Balbriggan, men i dess ställe fabrikantens eget namn, ehuru 111ed
~n

liten förändring.
Vill man hafva m'era drastiska exempel på missbruk med falska

UI'-

.sprun'gsbeteckningar och varumärken, bör man gå till någon af fabrikationerna utaf lyxartiklar och njutningsmedel, t. ex.

tobak~fabrikationel1,.

Här

har den illojala konkurrensen gått så långt, att den rent. af slagit öfver i det
k01l1iska. De uslaste cigarrer äro, om man finge tro uppgifterna på lådorna,
alltid tillverkade i Habana, »Calle de Pradö» eller »Calzado de Galeado» af
»Ramirez y Ca», »Pedro Velasquez» eller någon annan Havannastorhet, och
.alltid är det plantagerna i »Vuelta de Abajo», som fått släppa till tobaken.
Öfverdrifterna hafva nog här till en viss grad rnotverkat sitt ändamål,
betydelselösa äro de likväl icke.'

Inen

Det är ganska betecknande att det, åtmin-

stone lnig' veterligen, bland våra lnånga frarnstående cigarrfabrikanter icke
finnes en enda, som ännu ansett sig kunna öka 'sina cigarrers anseende genOIn att å dem utsätta sitt namn. Och äfvende bäst kända fabrikantel" anse
sig tvungna att på något sätt

ge

sin vara en Havanna-bisn1ak. Jag köpte en

,gång en låda cigarrer i Köpenhamn från en firlna derstädes, hvilken icke
-använder falska etiketter, utan utsätter sitt namn på de cigarrer, den tillverkar.
Då jag' öppnade lådan låg deri ett litet kort, på hvilket stod förstås -

på spanska

att dessa cigarrer vara tillverkade i Köpenhamn hos firnlan N. N.,

af prima tobak från »Vuelta de Abajo».

I anseende till det låga priset har

jag dock mina dubier om saken.
Det är, som bekant, äfven andra produktioner. af njutningsmedel, son1
på detta sätt blifvit fullständigt demoraliserade med afseende å användandet
af etiketter, firma- och ursprungsbeteckningar. Att dessa

Inissbru~,

som natur-

ligtvis måste i högsta grad verka menligt för en sund och redbar utveckling
af prod}lktionen, icke väckt större uppseende och motstånd än som skett, är
väl hufvudsakligen beroende derpå, att det varit fråga om lyxartiklar.

Den

utsträckning, SOIn den illojala konkurrensen under senare tid erhållit äfven..
till.

v~ror,

hvilka som

nödvändighetsartik~ar

ingå i den alln1änna förbruknin-

gen, har emellertid icke på samma sätt kunnat undgå att framkalla protester.
~edan

i slutet af 1850-talet konstaterades det, att till Frankrike egde

stor import af åtskilliga artiklar, hvilken in1port

endas~ h~de

rUIn

en

till syfte att gifva
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dessa varor sken af att vara tillverkade' i Frankrike. De spredos sedan öfver- .
hela verlden såsom »Articles de Paris». Man lagstiftade visserligen mot dessa
lnissbruk, men man var den tiden för rädd att inskränka näringsidkarnes 's. k..
frihet., Man ansåg sig icke kunna förmena franska industriidkare' och köplnän
att sätta sin adress på de varor, som de inlporterade blef också i det närmaste utan verkan.

och lagstiftningeh

Under de senaste' åren, sedan,' den

uppblomstrande tyska industriens verksamhet åter fört dennå fråga under debatt, har man skarpare tagit i tu med saken, 0111 ll1an också ännu ickekoll1mit längre än till lagf6rslag, sanlt en i fjor utfärd~d 'för'ordnIng,- som·' skärl)t '
tulltjenstemännens skyldighet att kontrollera beteckningar å utländska val;or ~
Likasom det i Frankrike var de s. k.' modeartiklarne', som gåfvo uppslag'
,

,

till en lagstiftning i detta änlne, var det i England jernindustrien.

Och det

är nu ganska länge sedan våra jernproducenter' nlötte' svårighet att till England införa svenskt jern, som var nlärkt llled ordet» Lancashire» ~

en

S?~ iS,edermera löstes så~ "att de fingo dertill lägga ordet »Swedish».

tvist,.
Äfven

i England har dock lagstiftningens syfte icke ernåtts af sammao'rsaker sOln
i Frankrike~

Man har varit för rädd att gå till botten nled frågan.

Helt ,nyligen har dock i England utfärdats en lag, som i skä~'pa och
omfattning icke synes lemna något öfrigt att önska.

Denna lag har tillkoll1- '

mit hufvudsakligen med anledning af en framställning från den stora och
mäktiga associationen »The CuUers Company» i Sheffield saInt åtskilliga pe- ,
titioner från arbetare i Sheffield . Det var för att undersöka de förhållanden t
som beröras af denna lag, som den parlalnentskolnmission tillsattes, hvaroln
jag nyss talade och hvars berättelse är i högsta grad instruktiv. Inför kOllllnissionen beklagade sig en arbetare, på sina kanlraters vägnar, deröfver, att
arbetstillfällEpna i Sheffield under senare år icke obetydligt minskats.

Till-

verkningen i Sheffieid, sade han, har nominelt år från år ökats. Likväl stäj-iges der den ena fabriken efter den andra, och de fabriker, som arbeta; hafva
icke ökat sin verksamhet.

Vi hafva undrat öfver detta förhålhinde.

hafva kommit under fundmed, att åtskilliga af de hu's,
b~iker, i stället ökat arbetspersonalen i sina packhus.

SOlll

Och vi

stängt sina fa-

En stor del af gen

tillverkning, som afsättes både i England och i andra länder, märkt med ordet »Sheffield» , är i sjelfva verket

af

tyskt ursprung.

Och dessa Sheffield-

fabrikanter hafva blifvit agenter för fabrikanterna i Solingen m. fl. ställen.
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Dessa afslöjanden, hvilka, såsoln jag redan antydt i fråga

Oln

ordet

Balbriggan, ingalunda voro enstaka, utan motsvarades af andra dylika, rörande snart sagdt alla möjliga industrier, hafva väckt ett 'ganska obehagligt
uppseende i Tyskland, och helt nyligen hargenon1 den svenska pressen cirkulerat ett ur en tysk

yrke~tidning

lånadt uttalande af tyska fabrikanter, som ,

på det skarpaste protestera mot den engelska komn1issionens utlåtande. Den
tyska industrien, sade de, hade till den grad uppblomstrat och stod .på så
säkra, fötter, att den föraktade att använda falska stämplar.

Det var såsom'

tysk produktion den öfver hela verlden dref en förkrossande konkurrens. Utan
. att på minsta sätt bestrida, att den tyska industriens utveckling verkligen Hr
storartad och dess nuvarande ståndpunkt hög, kan jag icke neka, att det
föreföll

~ig

egendomligt, då jag nästan 'omedelbart efter att ha läst denna

de tyska industriidkarnes stolta förklaring, mottog ett bref från en känd industriidkare i Eskilstuna, i hvilket han berättade, hurusom, då han för några
år sedan vistades i Solingen, det endast var högst sällan, som fabrikanterna
. der begagnade egna märken. De lånade nästan alltid engelska stän1plar. På
senare åren hade de äfven hedrat Eskilstuna med sin 'uppmärksan1het, 9ch ·
helt nyligen påträffade brefskrifvaren flerestädes i bodarna i London knifvar
märkta med hans namn och ordet »Eskilstuna», hvilka bevisligen voro till·
verkade i Tyskland.

I Amerika hade han utsatts för samma slags konkur-

rens i fråga om rakknifvar.
»Det är för öfrigt"' kändt», skrifver samme man, »att svenska handlande
hit till riket importera tyska jernvaror, märkta med ordet 'Eskilstuna'.})' Att denna anklagelse icke' är alldeles obefogad, kan jag konstatera. Jag har
i min ego· två saxar, märkta »Eskilstuna», hvilka af en svensk handlande
importerats från Lybeck i omslag, på hvilka fans uppgifvet, att saxarna tillverkats af svenskt gjutstål, ehuru de bevisligen äro gjorda af dåligt tyskt jern.
Jag har vidare i min besittning en knif, tillverkad och inköpt i Solingen, men
,närkt med orden »Superior Eskilstuna». Och slutligen eger jag en pennknif,
märkt »A. H. Eskilstuna» och köpt uti en jernbod i Eskilstuna.

• och
Hvar

en, som har något reda på våra förhållanden, antager naturligtvis, att en på
detta sätt märkt knif förskrif"ver sig från den kända firman Alexander Bedengran
i Eskilstuna.

Så är dock icke förhållandet. Knifven är gjord i Tyskland på

beställning af en handlande i Eskilstuna, hvilkens initialer också voro A. H..
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Det är den tyska industri, som våra Eskilstunafabrikanter besegrat i
ärlig strid, som på detta sätt söker åter intränga i landet under den illojala
konkurrensens skyddande förklädnad. Huru farlig för den inhemska .produk-·
tionen en sådan konkurrens är, visas bäst deraf, att .de af mig nyss

.0111-

nämnda saxarna på grund af allrnänhetens okunnighet betingat ett pris af
ända till 11 kr. per dussin, då de i sjelfva verket icke lära vara värda mera
än 4 kr.
Sådana missbruk, som de nu omtalade, äro de svåraste att åtkonUIla,
emedan de fått ett visst sken af berättigande genoln den bland svenska industriidkare och handlande rådande. sedvänjan' att sätta sitt nalnn och sin
adress på varor, som för försäljning import.eras från utlandet.

Man kan i

härvarande tullkammare lätt öfvertyga sig om, att detta eger rum i mycket
stor utsträckning.

Denna kotym har till och med gifvit upphof åt ett slags

falska svenska industriföretag, hvarå särskildt icke sa.~nas exempel här i Stockholm. I dessa etablissement spelas en ständig komedi nled allmänheten. Man
emottager beställningarne och försumnlar dervid . aldrig att tala om »fabriken», ocli blir

're~virenten

otålig, »skickar man bud till fabriken», som i

sjelfva verket icke är något annat än de tyska grosshandlarne.

Sjelf har

IDan endast en grann butik och på sin höjd ett kontor eller en reparationsverkstad.
Den illojala konkurrensen hänger öfver hufvud taget så nära tillsalnmans .
med åtskilliga häfdvunna kotymer inom den industriella och kommersiella
verlden, hvilka· delvis i och för sig äro af tämligen oskyldig art, att Inan vid
denna. konkurrens' bekämpande måste gå· till väga med stor försigtighet.· Det
är nog den rätta vägen, som man börjat beträda här i Sverige, nämligen att
lagstifta mot de, former af den illojala konkurrensen, öfver hvilka starkare
klagomå~

försports.

Genom den nu gällande lagstiftningen har en svensk

näringsidkare fått skydd för varumärken och firma samt för nalnnet på honom tillhörig fast egendom, och genom den internationella unionen har mö-

•

lighet beredts att kunna förfölja inkräktarne äfven i utlandet.

Enligt hvad

jag tror mig veta, är man nu betänkt på att utsträcka lagstiftningen äfven till
sådana missbruk son1 de nyss af mig omtalade i fråga om ordet »Eskilstuna»..
Klart är emellertid, att nlan icke på denna väg kan rikta ett verkligt
dråpslag nlat den illojala konkurrensen·.

Dess utvägar äro otaliga, och

en

Den illoj ala konkurrensen och lagstiftningen.

137

lag, ,såsom vår nya varulnärkeslag, riktad mot en viss form af illojal konkurrens, måste alltid lemna åtskilliga kryphål öppna.

Det fordras mera onl-

fattande och radikala åtgärder.' Såsom en sådan radikalkur hör man ofta
här i landet rekommenderas" tullskyddet.
koulnlendera.

Det torde dock icke vara -att re-

Att tullskyddet åtminstone icke är någon panace mot oärlig-

heten i den inhemska
tillräckliga bevis.

prod~ktionen,

derför torde jag i afton hafva lelnnat

Riktadt mot utlandet är det· åtminstone i nu - förevarande

fall ett mycket vanmäktigt vapen, enledan det företrädesvis träffar icke den
illojala, utan den lojala konkurrensen. Den illojala konkurrensens produkter,
som i marknaden tillnarra sig pris vida öfver deras verkliga. :värde, de rinna
-som ålar öfver tullskrankorna, under det den lojala konkurrensens produkter
få stanna utanför.

Hvad IDan icke kan uträtta genon1 tullskyddet, torde derelnot kunna
vinnas genorn importförbud.
det, men icke förklädda.
SOln

De dåliga varorna må gerna komma in i lan-

Det är, som jag redan omnämnt, på denna väg

man nu i Frankrike och England försöker sätta en dam för den utländ-

ska oärliga konkurrensen.
sen~re

Men i sammanhang härmed torde det förr eller

blifva nödvändigt, att lagstiftaren tager frågan i öfvervägande i hela

dess omfattning.
England.

Det är ock dit man af erfarenheten så" småningom förts i

Den nya lag, hvilken i augusti månad detta år utfärdades derstä-

des, är dels en kodifikation af äldre bestämmelser, dels innehåller den åtskilligt nytt.

Bland annat bestraffar den hvarje användning för industrielt

eller kommersielt ändamål af falska s. k. »trade discription».

Med »trade

discriptian » menas hvarje beskrifning, uppgift eller beteckning, som kan vilseleda allmänheten i fråga om varornas antal, nlyckenhet, storlek eller vigt, den
ort eller det land, der de äro frambragta eller tillverkade, sättet för deras
framställande, det material, af hvilket de blifvit framstälda, saInt huruvida de
äro föremål för något patent, privilegium eller mönsterskydd.
I sammanhang härmed kan jag icke underlåta att påpeka, att Sverige

numera är kanske det enda land, der det är en fullt laglig handling 'att falskeligen beteckna en vara SåSOlll patenterad.

Missbruk med ordet »patent»

florera också i otrolig grad här i landet. Äfven detta är ett slags illojal kon- kurrens.
Den engelska lagen har sålunda gått till botten lTIed saken, och denna
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lag är, såsom en medlem af kommissionen, m:r .BiY!Jfxr) uttryckte sig, fotad
på den .principen, att ett

il~dustrialster skall

vara hllad det utgifver sig for'..

Det finnes emellertid nog former af illojal konkurrens, som äfve11 en
så vidsträckt lagstiftning icke drabbar.
produktionen af alla slags surrogat.

Särskildt är detta händelsen nled

Denna produktion begagnar sig visser-

ligen med forkärlek af falska beteckningar.

Ett exempel härpå, som kanske

kan vara af intresse, har nyligen af D:r I{j. N atl~orst återgifvits uti »Tidning
for' Landtmän».

Han berättar, att Ekonomirådet Boysen i -Kiel å snlörmark-

naden i London påträffat fastager, innehållande dåligt holländskt. konstsll1Ör

l

är

,.l

namnet på ett af. våra största, och mest ansedda rpejerier.' Men surrogat-

,

(»en. gräslig smörja» -kallar han det), men märkt med »"rulsebo».,

S0111'

produktionen är äfven utan sådana konstgrepp ganska farlig. Den vinner sitt
mål i konkurrensen genom att tiga.

Och filed afseende å den; måste man

derför gå ännu längre och icke blott förbjuda falska etiketter, u1an äfven
föreskrifva, att varans egenskap af surrogat skall på densamma angifvas.
Det- är på detta sätt man förfarit såväl i utlandet

SOI11

äfven här med af-

seende å det s.. k. margari.nsmöret.
Det finnes nog må:nga andra surrogatfabrikationer, som kunna förtjena
en liknande behandling.
Den industriella produktionen har enlellertid mer och nler drifvits. att
arbeta för verldsmarknaden, och de mått och steg, som vidtagas 1110t den
illojala konkurrensen, måste derför, för att blifva fullt verksamnla, vara fotade på internationel grund.

Ett vigtigt steg i den riktningen togs genom

stiftandet 1883 af »unionen för internationelt skydd af den industriella eganderätten».

Denna union har på sitt program upptagit -

utonl vissa bestäln-

melser rörande patent, varumärken och firma samt förslag till importförbud -

a il a lagstrftningsåtgärc!er, som kunna ~.frälrlJ·a redbarhet i hanclelsoper,!--!ioner. Den har uträttat ganska mycket till näringsidkarnes frOlTIlna och skulle
säkerligen uträtta ännu mera,

Oln

det icke funnes ett mäktigt land i Europa,

der man hyser en viss motvilja enl0t internationella fördrag, sonl likställa
den inhemske näringsidkaren Ined utländingen.

Anledning finnes dock att

antaga, att oviljan i detta fall skall så småningom forsvinna.

I början at mitt anförande franlhöll j3:g de orsaker, som egentligen bidragit till att man just i vår tid fäst en stor uppmärksamhet vid yttringarne

Den illojala konkurrensen och lagstiftningen.

af den illojala konkurrensen.

139

Det torde icke kunna bestridas, att dessa ytt-

ringar äro talrikare nu än förr, men det vore dock förhastadt, om man deraf
droge den slutsats, att vår tid särskildt utmärker sig för oärlighet i konkurrensen. Det är sant, att fallen utaf illojal konkurrens sprungit mera i ögonen nu
än fÖl~r, !l1en så har också produktionen och konkurr~ns~n tilltagit. Den illojala
konkurrensen, i alla dess forn1er, kan spåras mycket långt tillbaka, och detta
ingalunda mindre här i landet än utomlands.

Hvad

S0111

karakteriserar den

nuvarande tiden, är en klarare insigt, att dessa missbruk icke böra tålas,
samt att den enskilde producenten har rätt att till deras undertryckande påkalla statens bistånd.
Om den nuvarande tidpunkten, då så många samverkande omständigh.eter ytterligare ökat konkurrensens tryck på produktionen, skulle, hastigare
än eljest, drifva denna insigt till handling, hade den dock uträttat något

god~~

Och oaktaelt åtskilliga företeelser i utlandet, som under senare åren synas
egnade att alstra en motsatt uppfattning, vågar jag hålla före, att det i sjelfva
verket endast fordras, att man kommer till

ful~

insigt om,' hvilken fara för

en sund utveckling af produktionen denna konkurrens innebär, saInt att den
är för den inhemska produktionen lika demoraliserande, vare sig den. bedrifves i helnlandet eller på verldsnlarknaden -

för att frågan om den illojala

konkurrensens undertryckande skall blifva ett »prreterea censeo», om hvilket
alla stater, de Dlå för öfrigt hysa huru olika åsigter som helst rörande rätta
sättet för näringslifvets främjande, skola i sanldrägt kunna enas.
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Till ledan10t af föreni~ge~l invald~s e. o. tjenst,enlannen i Öfvers~åthål
lareembetet för uppbördsärenden W Gyllensl')ärd.

Härefter företogos val af embetsmän för 11ästko111111ande år, hvarvid
utsågos:
till Ordförande:

Presidenten, Grefve A:. F:'sori Posse,

» vice Ordförande:
~

Sekreterare:

Presidenten H. Forssell,

vice Häradshöfdingen C.

\l{Testn~an

»'ledamöter af redaktionskomiten : Presidenten CY.
mäktigen, ,Fil. D:r J
'Fil. D:r J A.

och
l:?~

Wcerl~,

Bankofull-

Yl'. Arnberg, Bankdirektören' J. H. IJal n1.e och-

L~ffZe,...

Föredrogs en från Styrelsen för Nationalekonorniska föreningen i Köpenhamn genom Professor Vl. Scharling atlåten skrifvelse 11led förfrågan,
huruvida härvarande Nationalekono111iska förening ansåge önskvärdt, att ett
skandinaviskt pationalekonomiskt möte måtte ega rUIn i Köpenhamr: instundande SOlnmar i sammanhang 111ed den förestående industri- och landtbruksutställningen derstädes.

Derest denna fi"åga jakande besvarades, begjirde

Styrelsen vidare' uppgift å de älnnen, sonl denna förening önskade se behandlade genom föredrag och diskussioner på ett sådant möte.

Tillika an-

anhöll Styrelsen att, 0111 lnöjligt, få nlottaga uppgift på personer,

S0111

even-

1887 den 22 decenlber.
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tuelt kunde vara villiga att inleda eller deltaga i öfverläggningen angående
de särskilda äInnena.
Efter någon öfverläggning,
herrar

et.

hvilken, utom herr Orcfföranden, deltaga

E. LJ'ungberg, J. L. Sebenius, O. .Al. EfjörnBy·erna, Ch. Loven

och E. Heckscher, beslöt föreningen:
att åt herr Ordföranden uppdraga att besvara den danska föreningens
skrifvelse lned tillkännagifvand e, att härvarande förening ansåge önskligt, att
ett sådant möte, som det från dansk sida föreslagna, lnåtte kon1n1a till stånd;
att till ett kommande saUlnlanträde uppskjuta med afgifvande af förslag
till öfverläggningsämnen, samt
att' de af föreningens ledamöter, som önskade uppgifva sådana, borde
'insända dem till Styrelsen senast den 15 nästkomInande januari.

Förteckning
å

Nationalekonomiska Föreningens Ledamöter
år 1887.

Beskyddare:

Hans Maj:t Konungen.
Förste hedersledamöter:

Hans Kongl. Höghet Kronprinsen.
Hans Kongl. Höghet Hertigen af Gotland.
Hans Kongl. Höghet Hertigen af Vestergötlan·d·.
Ledamöter:
H. A., f. d. professor.
C. J., major.
ABENIUS, K. F.,. v. häradshöfding.
ABRAMSON, A., grosshandlare.
ABRAMSON, G., grosshandlare.
ADELSKÖLD, C. A., f. d. major.
AGRELIUS, O. lVI., trafikchef.
AHLBERG, J., f. d. kapten.
AHRENBERG, H., grosshandlare.
D'ALBEDYHLL, G., friherre, major.
ALMGREN, O., grosshandlare.
ALMQVIST, P. W., professor.
ALMSTRÖM, R., disponent.
ANDERSON, F. A., generaldirektör.
ANDERSSON, O., hemmansegare.
ANDREE, S. A., öfveringeniör.
ANKARCRONA, H. R., kommendör, t. f. lotsdir.ektör.
ANNERSTEDT, L., f. d. justitieråd.
ANSTRIN, VV., kamrerare.
ARNBERG, C., disponent.
ARNBERG, J. W., fil. doktor, fullmäktig i
riksbanken, ledamot ofredaktionskonliten.
ARRHENlUS, J., professor.

H. R., grosshandlare.
J. S., grosshandlare.

ABELIN ,

ASTRUP,

ABENIUS,

AXELL,
BAGGE,

A., bankokomlnissarie.
C., grefve, kabinettskamn1ar-

BECK-FRIIS,

herre.
E., redaktör.
J. C., handlande.
BElJER, C. G., generaldirektör.
BEIJER, F. P:SON, förlagsbokhandlare.
BEIJER, G., grosshandlare.
BELFRAGE, J. G. Vv., kammarherre.
BENcKERT, H. T., rådman.
BEN;)IX, W., grosshandlare.
BENNICH, N. A. G:SON, generaltulldirektör.
BERG, G. F., kamrerare.
BERG, J., revisor.
BERGH, A., v. häradshöfding.
BERGLUND, J. R., byråchef.
BERGMAN, C. G., rektor.
BERGMAN~ C. O., öfverstelöjtnant.
BERGSTRAND, vV. A., redaktör.
BERGSTRÖM, P. A., landshöfding.
BERLIN, J., sekreterare.
BECKMAN,
BECKMAN,

Ledam'otsförteckning.

BEVE, L., bankkassör.
BIESERT, J~ C. N., bruksegare.
BILDT, C. N. D., kabinettssekreterare, kam.marherre.
'BILLE, F. E., k. dansk envoye.
BILLING, H., stadsnotarie.
BILLING, W., rådman.
BJÖRKLUND, G., auditör.
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DAHLERUS,

G. E., stadskassör.

DANELIUS,

B. A., grosshandlare.
A.
B., amanuens.

DAVIDS ON,
DAVIDSON,

DAVIDSON, D.,

docent.

H., generalkonsul.
DE GEER, L., friherre, v. häradshöfding.
DE LA GARDIE, R., grefve, landshöfding.
DE MARE, A. B., bruksegare.
BJÖRKMAN, C. A. T.; land~hö,fding.
DICKSON, C., med. doktor*.
BJÖRNSTJERNA, O. M., generalmajor.
BJÖRNSTJERNA, M., generalkonsul, kalnmar- DICKSON, O., friherre, grosshandlare *.
DICKSON, R., t. f. landshöfding.
herre.
BJÖRNSTJERNA, R. M., generaltnajor.
DUBEN, G. VON, friherre, professor.
BLANCK, O., generalkonsul.
BLOMSTEDT, J. A.M., löjtnant.
EBERSTEIN, C., bankdirektör.
BOETHIUS, E., fabrikör.
ECKERSTRÖM, R. E., expeditionschef.
BOHMAN, K., grosshandlare.
EDGREN, A. A., direktör.
BOHNSTEDT, J. E., godsegare.
EDLUND, E., professor.
BOLINDER, C., fabrikör.
EHRENHEIM, P. J. VON, f. d. statsråd.
BOLINDER, J., fabrikör.
EHRENSVÄRD, C. A., grefve, minister för

friherre, kammarherre.
BOSTRÖM, F. A., ryttmästare.
BOSTRÖM, G., bruksegare,.
BRANDT, A., grosshandlare.
BRAUNERHJELM, H., ryttmästare.
BRISSMAN, G. L., rådman.
BROOME, L., kapten.
B RO\\TN, M., fabriksidkare.
BRUSEWITZ, E. H., myntdirektör.
BUNSO\\7, F., grosshandlare.
BUREN, A., O. G., kammarherre.
BUREN, C., bruksegare·.
BÄCKSTRÖM, C. A., bruksegare.
BONDE, C. C:SON,

DAVIDSON,

ut~

rikes ärendena.
EKGREN, C. E., kalnrerare.
EKMAN,

C.

*.

E., bruksegar~

J. J., grosshandlare.
EKMAN, O., f.· d. konsul.
ELLIOT, J. E., justitiekansler.
ENGELLAU, J. P., grosshandlare.
ENGELLAU, L., grosshandlare.
ENGESTRÖM, J. VON, v. häradshöfding.
ESSEN, F. VON, friherre, statsråd.
EVERS, O., generaldirektör.
EKMAN,

E., v. häradshöfding.
C., fil. doktor.
FALK, S., kamrerare.
FOCK, A. H., friherre', f. d. kansliråd, fullmäktig i riksbanken.

FAHLCRANTZ, G.
F ALK,

O., direktör.
J., agent.
CASPARSSON, E., bankbokhållare.
CASSEL, E., v. häradshöfding.
CEDERLUND, E., grosshandlare.
CEDERSCHIÖLD, H., ryttmästare.
CEDERSCHIÖLD, S., t. f. kommerseråd, kammarherre.
CERVIN, C., bankir.
CERVIN, C. G., bankir.
CHRISTlERSON, T., byråchef.
CLARHOLM, J. E., kamrerare.
COLLIANDER, A., prokurist.
CRONQUIST, W., ingenjör.
CRUSEBJÖRN, J. I., major.
CÖSTER, F. L., fabriksidkare, f. d. vice kon.
sul.
DAHLBERG, J. P., sågverksegare.
CARLSON,

CASPAR,

* Ständig ledamot.

FORSGREN ,

R., grosshandlare.

A., f. d. intendent.
FORSSELL, H., president,· ledanlot af redaktionskonliten.
FORS~NER, H., stadsmäklare.
FORSSELL,

FRAE~CKEL,

L., bankir.

J. E., gro·sshandlare.
FRANCKE, R., grosshandlare.
FRESTADlUS, A. W., grossha.ndlare.
FRANCKE,

bankokolnmissarie.
H., grosshandlare.
FRIES, A., kommendörkapten.
FRÄNCKEL, E.,' f. d.' maskindirektör.
FUNCK, C. O. AF, f. d., major.
FÖRSELIUS, G., ditektör.

FRIBERG, F.,

FRIEDLÄNDER,
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A., kontorschef i Mälareprovinsernas
enskilda bank.
GAVELIUS, J. E., bruksegare.
GEBER, P. A., bankir.
GEIJER, G., kapten.
GEORGII, A., skeppsklarerare.
GER LE, C. J. H., byråchef.
GIHL·,i G., bankdirektör.
GRENANDER, B. K., juris doktor.
GRILL, B., bankbokhållare.
GRIPENSTEDT, C., v. häradshöfding.
GRIPENSVÄRD, J. O., f. d. auditör.
GROLL, V. L., expeditionschef.
GUMlELIUS, A., ledamot af riksdagens andra
kalnrnare.
GUNTHER, .E., sekreterare.
GYLDEN, H., professor.
GYLDENSTOLPE, A. L. FERSEN, grefve, kansliråd.
GYLLENSVÄRD, WILHELM, e~ o. tjensteman
i Öfverståthållareembetet för uppbördsärenden.
GÖRANSSON, E. F., ingenjör..
GAGGE,

A. V. T., .kapten.
l., boktryckare.
HALLENBORG, B. M. F. G. W., ryttmästare.
HALLIN, O. F., medicinalråd.
HAMILTON, G., grefve, godsegare.
HAMILTON, H., grefve, t. f. byråchef.
HAMMARBERG, P., grosshandlare.
HAMMARSKJÖLD, C. G., professor.
HAMMER, C., juvelerare.
HANSEN, H.
HAUFFMAN, K., grosshandlare.
HAVERMAN, S., bruksinspektor.
HECKSCHER, E., bankdirektör.
HECKSCHER, 1., juris doktor.
HEDERSTIERNA, F. L. S., landshöfding..
HEILBORN, O., grosshandlare.
HELLSTENlUS, J., förste aktuarie.
HERLITZ, A. D. E., revisor.
HERLITZ, K., v. häradshöfding.
HERNBLOM, E. A., kammarrättsråd.
HERNMARCK, C. G., justitieråd.
HERSLOW, C., fil. doktor, redaktör.
HERZOG, P., .bokbindare.
HESSLER, H., bokhållare.
HIERTA, C. G., kapten.
IiILDEBRAND, H., -riksantiqvarie.
HIRSCH, A., musikhandlare.
HIRSCH, E., civilingeniör.

HIRSCH,

1., grosshandlare.
G. F. L., friherre~ f. d. envoye.

HOCHSCHILD,

C. G. G., t. f. direktör.
HORNGREN, L. H., grosshandlare.
HULTBERG, H.· W·., 'rådman.
HUMMEL, C. D., grosshandlare.
HOLMERZ,

M. W., revisionssekreterare.

J., stadsmäklare.
A., .konsul.
HÖGLUND, O. M., fil. doktor, grosshandlare.
HÖJER, M., lektor.
.
HÖKERBERG, A., direktör.
HÖRNELL, R., redaktör.

HÅKANSSON,
HÖGLUND,

O., kamrerare.
C., med. doktor.
JOHNSON, A., konsul.
JONSSON, O'., ledamot af riksdagens andra
kammare.
JOSEPHSON, S., grosshandlare.
JANZON,

JENTZEN,

lSAKsoN,

C. J. A., ·ske~psmätningskontrollör.

HjEGGSTRÖM,

KASTENGREN,

HAi:GGSTRÖM,

KEYSER,

*

Ständig ledamot.

v. häradshöfding.

HUSBERG, H.,
Huss,

I

C. O. F., kamrerare.
C. T. G., kommendörkapten.

S., grosshandlare.
O. R., öfverste.
KINBERG, E. G., byråchef.
KIN BERG, L. O., grosshandlare.
KJELLANDER, A., assistent i Armens pensionskassa.
KJELLBERG, C. O., grosshandlare*.
KJELLBERG, J., grosshandlare.
KLINGENSTIERNA, E. G., f. d. öfverste.
KLINTBERG, G., v. häradshöfdirig.
KLINTEBERG; F.' AF, hofrättsfiskal.
KOCKU~I, L. P., godsegare.
KÖERSNER, W., fil. doktor.
KRiEMER, A. R. VON, friherre, major.
KRUSENSTJERNA, J. E. VON, statsråd.
KRUSENSTJERNA, W. E. VON, kapten.
KULLBERG, J. W., kapten.

KEYSER,

I KIERULF,

LAGERBRING,

G. O. R., friherre, kapten, di-

rektör.
LAGERCRANTZ,
LAGERGREN, G.

C., major.
B., amanuens i finansdeparte-

mentet.
LAGERHEIM,

voye.

A., kabinettskammarherre, en-

Led amotsförteckning.
LAGERHEIM, N. O., departementschef.
LAGER\VALL, B., v. häradshöfding.
LAM1\'1, A., med. doktor.
LAMM, H., grosshandlare.
LAMM, J., ingeniör.
LAMM, L., grosshandlare.
LANCKEN, C. E. VON DER, fil. doktor, expeditionschef.
LARSON, F., tjensteman i riksbanken.
LARSSON, L. O., fullmäktig i riksbanken.
LAURELL, E., godsegare.
LAvAL, G. DE, fil. doktor, civilingenjör.
LEFFLER, J. A., fil. doktor, föreningens L~ice
·ord/örande.
LEIJONHUFVUD, B. A., friherre, generallöjtnant.
LEIJONHUFVUD, C., friherre, f. d. justitiekansler.
LENHARDTSON, A., civil- och bergsingeniör.
LETTSTRÖM, G., bankdirektör.
LE!VENHAUPT, S., grefve, amanuens i domänstyrelsen.
LIDELL, C. E., fil. doktor.
LIDELL, P., t. f. kassör och bokhållare
Folkskolelärarnes pensionsin rättning.
LILJESTRAND, A. E., redaktör.
LILJEWALCH, T., stadslnäklare.
LILLIESKÖLD, E. W., kamrerare.
LILLIESTRÅLE, W., president.
LINDBERG, G., ingenjör.
LINDBLOM, A., tjensteman, i riksbanken.
LINDEBERG, K. M., byråingenjör.
LINDELl., P., ingeniör.
LINDENCRONA, A. T., bandirektör.
LINDHAGEN, D. G., professor.
LINDHE, A. H., godsegare.
LINDROTH, C. A., grosshandlare.
LINDSKOG, F., ingeniör.
LINDSTEDT, A. VV., kamrerare.
LJUNGBERG, C. E., f. d. advokatfiskal.
LJUNGGREN, C. J., v. häradshöfding.
LJUNGLÖF, K., grossha.ndlare *.
LJUNGMAN, A. V., fil. doktor.
'LJUNGQVIST; K. O., bruksegare *.
LOTHIGIUS, G. F., major. '
LOVEN, C., f. d. professor, sekreterare.
LOVEN, J., grosshandlare.
LUNDBERG, K., grosshandlare.
LUNDELL, G., f. d. apotekare.
LUNDIN, C. R~, grosshandlare.
LUNDSTRÖM, C. F., godsegare.
LYTTKENS, I., godsegare.

*

M~LMSTRÖ:\I,

C. G., f. d. riksarkiva.rie.
MALl\ISTRÖM, G., fil. licentiat.
MARTIN, H. VV., expeditionschef.
l\iEvES, J. S., byråchef.
MEYERSON, H., grosshandlare.
:tvIICHAELI, J., grosshandlare.
MITTAG-LEFFLER, G., professor.
MOLL, F., kassör.
MOLL, L, bankdirektör.
MOLL, V., bokhållare.
MONTAN, C. O., v. häradshöfdillg, leda/Hot
aj' redaktionskoIniten.
MONTAN, E. W., professor, redaktör.
MUNTHE, A., bankbokhållare.
MÖRK, A., bankkassör.
NACHMANSON , H., grosshandlare.
NEIJBER, M. J., stadsmäklare.
NELSON, C. A., grosshandlare.
NERMAN, G. M., major.
NORDENFALK, C., landshöfding.
NORDENFALK, J., 'friherre, godsegare.
NORDENFELT, L. M., landtn1äteridireklör.
NORDENSKIÖLD, A. E., friherre, professor.
NORDLANDER, D., generaldirektör.
NORIN, C. A., stadsnotarie.
NORsTEDT, E., bruksegare.
NYSTRÖM, C., med. licentiat" fil. doktor.
NYSTRÖM, P., ingenjör.
ODELBERG, C. A., kapten.
OLROG, T., grosshandlare.
OTTER, C. G. VON, friherre, statsråd.
PALME, B., fil. kandidat.
PALME, J.H., bankdirektör, joreningens or(ljörande*.
PALME, S. T., löjtnant.
PALMQVIST, G., bokförläggare:
p ALl\1STIERN A, N. A. H., friherre, statsråd.
PAYKULL, L. G. YON, friherre, f. d. kapten.
PETERSEN, A. F. SKO\\7_, kamrerare.'
PETERSENS, H. AF, t. f. kansliråd.
PETERSSON, P. A. G., rådman.
PEYRON, A., konsul.
PEYRON, L., konsul.
PHILIPSON, C. D., konsul.
PHILIPSON, J., bankdirektör.
PIHLGREN, A., ingenjör.'
PIPER, C. G. F., grefve, hofstailmästare.
PLATEN, L., friherre, aktuarie.
fOSSE, A. R. F:SON, grefve, president.

Ständig ledamot.
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C. J. A., friherre, f. d. kommendÖrkapten.
SKÖLDBERG, O., bokhållare.
RAHM, G., fabrikör.
SMERLING, C. F., f. d. kansliråd.
RAMSTEDT, V., grosshandlare.
SMITH, C. G., -ingeniör.
RAPHAEL, A., fil. doktor.
SMITH, L. O., grosshandlare *.
REDLICH, W. F. VON, generalkonsul.
SMITH, O., fil. doktor.
REHBINDER, H., friherre, t. f. kommerseråd. SMITT, J. W., generalkonsul.
RESTADIUS, D. G., häradshöfding.
SOHLMAN, H., juris kandidat.
RETTiG, G., generalkonsul.
SPARRE, N. G. A., grefve, kamlnarherre~
RETTIG, H., v. häradshöfding.
STAPELMOHR, C. H.. VON, kamrerare.
RETZIUS, G., e. o. professor.
STARCK, A., grosshandlare.
REUTERSVÄRD, P., hofmarskalk.
STEINMETZ, H., landtbruksingeniör.
RIBBING, E., kabinettskammarherre, öfverste. STENBERG, S. J., kommerseråd.
RIBBING, G., hofrättsfiskal.
STENMARK, F., f. d. sekreterare.
RIBEN, L. W., statskommissarie.
STERNER, E., kassör i riksbanken.
RICHERT, J. C., statsråd.
STJERNSPETZ, P. A. H., f. d. major.
RICHTER, F., sekreterare, fullmäktig i riks- STOCKENSTRÖM, C. VON, bruksegare.
banken.
STOLPE, C. M. G., sekreterare.
RINMAN, C., bruksegare.
STRÅLE, W., godsegare.
ROBSON; C. A., v. häradshöfding.
STRÖM, C~ F. AF, f. d. komlnerseråd.
Roos, A. W., generalpostdirektör.
STUART, J., v. häradshöfding.
ROSEN, A. A. G. VON, grefve, öfverste.
STUART, L., f. d. auditör.
ROSEN, C. G. VON, grefve, öfverstekammar- STYFFE, K., öfverdirektör.
junkare*.
STÅLHAMMAR, A., öfverstelöjtnant.
ROSEN, G. VON, grefve, assessor.
SUNDSTRÖM, H., ~rosshandlare.
RUBENSON, L., grosshandlare.
S'VALIN, W., protokollssekreterare.
RUBENSON, M., sekreterare.
SVARTLING, A., konsul.
RYDBERG, O. S., kansliråd.
SVEDBERG, O. J., grosshandlare.
RYDIN, H. L., professor.•
SVINHUFVUD, C. A. e., bruksegare.
RÖDBOM, G., direktör.
SYBERG, F., grosshandlare.
SYDOW, F. VON, hamnkapten.
SAMSON, E., direktör.
SÖDERBERG, A., kassör i riksbanken.
SAMSON , O., direktör.
SÖDERBERG, J. E., aktuarie.
SAMZELIUS, P., statskommissarie.
SÖDERGREN, W., literatör.
SANDBERG, G., byråchef.
SÖDERSTRÖM, C., grosshandlare.
SANDEBERG, F. AF.
SÖRENSEN, N. G., grosshandlare.
SCHALEN, C. A., v. häradshöfding.
SCHALEN, W., v. häradshöfding.
TAMM, A., fil. doktor.
SCHLYTERN, F. H., byråchef.
TAMM, C., bruksegare.
SCHNELL, C., grosshandlare.
TAMM, C. G. A., friherre, bruksegare.
SCHUMACHER, C. W., bagare.
TEMPELMAN, V., f. d. protokollssekreterare.,
SCHUMBURG, R., grosshandlare.
TESCH, W., grosshandlare.
SCHWERIN, W. G. VON, friherre, godsegare. THEMPTANDER, O. R., landshöfding.
SCHÖNMEYR, A. C., f. d. kommendörkapten. THIE'L, E., bankdirektör.
SEBARDT, C. W., hofapotekare.
THOREN, J., tjensteman i riksbanken.
~EBENIUS, J. L., ingeniör.
THULIN, G., juris kandi~at.
SEDERHOLM, E., bruksegare.
THYSELIUS, E. J. A., e. o. biblioteksamanuens.
SIDENBLADH, E., öfverdirektör.
THYSELIUS, P., v. häradshöfding.
SJÖBERG, G., arkitekt.
TILLBERG, C., kamrerare.
SJÖBERG, J., f. d. kommerseråd.
TITZ, C. A., konsul.
SJÖGREEN, O. A., kansliråd *.
TOTTIE, H., grosshandlare.
O., kabinettskammarherre._
G. F., e. o. tjensteman i riksbanken.

PRINTZSKÖLD,

PRIPP,

* Ständig ledamot.

SKOGMAN,

147

Ledamotsförteckning.

C. O., f. d. generaldirektör.
C. R., v. häradshöfding.

'VIESELGREN,

TROlLlUS,
TROlLlUS,

H., grosshandlare.

WIKBLAD,

TROlLlUS,

TÖRNEBLADH,
TÖRNEBLADH,

I., landskamrerare.
R., lektor, fullmäktig

riks-

A., kamrerare.

E., generalkonsul.
C. G. AF, friherre, öfverståthållare.
A., borgmästare.

UDDEN BERG,
UGGLAS,
U LRICH,

W

ACHTMEISTER,

H.

H:SON,

S. H., sekreterare.
C., grosshandlare.
WIKSTRÖM, P., grosshandlare.
WINBORG, T., fabriksidkare.
WINROTH, A. O., professor.
VIRGIN, O., .kapten.
WRETMAN, F., fil. doktor.
WXSTFELT, C. G. N. L., hofrättsfiska1.
WIKSTRÖM,

banken.
TÖRNQVIST,

S., generaldirektör.

WIJK, O., grosshandlare *.

grefve, kansliråd.

WADSTEIN, T., tjensteman i riksbanken.
WJERN, C. F., t. f. president, ledarnot aj>
redaktionskomiten *.

ZELLEN,

J. O. AF, byråchef.
F., kanslisekreterare.

ZETHELIUS,

ZETHR}EUS,

F.

M. E., grosshandlare*.
ÅBERGSSON, A. V., justitieråd.
WJERNMARK, C. J., löjtnant.
ÅBOM, J., grossha~d]are.
W AHLENIUS, W., bokhållare.
ÅBOM, J. V., grosshandlare.
WAHLIN, C. A., grosshandlare.
ÅKERHIELM~ L., friherre, kansliråd.
WAHREN, G., fabrikör.
ÅKERMAN, H., envoye.
W AHREN, H., fabrikör.
ÅKERMAN, R., professor.
WALLDEN, W., godsegare.
ÅMARK, W. T., kamrerare.
WALLENBERG, G. O., löjtnant.
ÅNGSTRÖM, C. A., professor.
WALLENBERG, K., bankdirektör.
WALLENSTEEN, J. A., kammarrättsråd.
ÖBERG, J. E., bokhållare.
W ANCKE, F., bankkassör.
WARBERG, O., t j ensteman i riksbanken.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
ÖHMAN, E., grosshandlare.
W ARBURG, S., agent.
W AVRINSKY, A. E., grosshandlare.
ÖRTENBLAD, T., ingeniör.
WEDBERG, J., grosshandlare.
ÖSTBERG, G. F., godsegare.
WESTMAN, C., v. häradshöfding, föreningens ÖSTBERG, J., v. häradshöfding.
se/f,reterare.
ÖSTERLIND, A., grosshandlare.

WJERN,

* Ständig ledamot.

Korresponderande ledamot:
A. E.
France.

MALARCE,

DE,

Secretaire perpetuel de la Societe des institutions de prevoyance. de

